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Rybár riečny (Sterna hirundo)
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Vážení priatelia,

knihu, alebo lepšie povedané, odbornú publikáciu, v ktorej práve listujete, vyda-
la Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky zo zdrojov Operačného programu 
životné prostredie ako nástroj Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z fondov 
Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Pripomienka 
tohto faktu nie je samoúčelná, je to dôkaz vážnosti, s akou pristupuje Európska únia 
k ochrane prírody ako takej, k ochrane jej rozmanitosti a k zabezpečeniu stavu trva-
lo udržateľného pôsobenia človeka v čase a priestore.

Na zabezpečenie požadovanej ochrany bola vytvorená sústava chránených území 
členských krajín Európskej únie pod názvom NATURA 2000. A v rámci nej, v inten-
ciách príslušných smerníc, dva typy území, a to územia európskeho významu, tzv. 
ÚEV, a osobitne chránené vtáčie územia, skrátene CHVÚ, a práve im je venovaná 
táto kniha.

Vypracovanie programov starostlivosti pre vybrané CHVÚ nie je, a v tomto prípa-
de určite ani nebol jednoduchý proces. V pôvodnom legislatívnom rámci bolo síce 
podstatne jednoduchšie zvládnuť celý proces vrcholiaci vyhlásením príslušného 
územia, no vzhľadom na časy, v ktorých žijeme, nebolo, samozrejme prípustné ig-
norovať vzťahy vlastníkov, správcov, užívateľov či samospráv k daným územiam tak, ako to bolo v minulosti. Preto musela byť ŠOP SR 
iniciátorom príslušných legislatívnych úprav, ktoré by odrážali požadovanú mieru nutných zmien v celom priereze predpisového rámca 
vstupujúceho do tohto procesu.

Toto všetko sa podarilo realizovať tak, aby bolo možné v zmysle nových pravidiel splniť záväzok Slovenskej republiky, a to dať cenným 
územiam z pohľadu biodiverzity ochranu, akú tieto územia potrebujú. Toľko možno suchý, stručný a veľmi zjednodušený výpočet krokov 
realizovaných v tejto súvislosti. No nič z toho by proces zdarne neukončilo bez obrovského nasadenia ľudí, ktorí sa do tejto aktivity osobne 
zapojili. Každý z účastníkov vložil do výsledkov svojej práce množstvo energie, entuziazmu, voľného času a nedá sa nespomenúť tiež veľa 
dobrovoľnej práce nadšencov z radov ochrancov prírody, ktorí pomáhali najmä v teréne zberom údajov takých dôležitých pre to, aby sme 
v prvom rade poznali a až potom nastavovali pravidlá – im všetkým patrí obrovská vďaka.

Pravidlá sú teda nastavené. Predchádzali im stretnutia organizované s cieľom dohody, konsenzu, ktorý je taký dôležitý preto, aby boli tieto 
pravidlá všeobecne akceptované a aby hlavne pomohli biodiverzite spôsobom, ktorý do ochrany prírody aktívne zapojí aj ľudí žijúcich 
v regióne, pretože len tak budeme môcť program starostlivosti označiť prívlastkom trvalo udržateľný.

Celý proces tak, ako sa uskutočnil, mal tiež obrovský envirovýchovný význam. Počas diskusií bolo možné vysvetliť a hlavne pochopiť kroky, 
ktoré treba vykonať na to, aby sme dosiahli požadovanú úroveň starostlivosti, a naopak, toto vzájomné pochopenie pomohlo upraviť požia-
davky tak, aby sa prípadný negatívny vplyv vhodným spôsobom eliminoval.

Takže nech sa páči – publikácia je pripravená poskytnúť Vám informácie, ktoré sú pre dané územia relevantné a predmet ochrany riešia 
spôsobom záväzným pre nás všetkých. My tie záväzky radi dodržíme tak, aby sme tým, čo prídu po nás, umožnili pohľad na krásnu prírodu, 
akú sme ju poznali my a naši rodičia.

Ďakujem autorom, Ministerstvu životného prostredia SR, dotknutým vlastníkom, správcom, užívateľom a aj všetkým, ktorí denne pracujú 
v prospech ochrany prírody.

Ing. Milan Boroš
generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR
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Bocian biely (Ciconia ciconia)
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Úvod

Počiatky celoeurópsky koordinovanej ochrany území významných pre vtáctvo spadajú do konca 80. rokov minulého storočia, keď v roku 
1989 Medzinárodná rada pre ochranu vtáctva (International Council for Birds Preservation, ICBP) − predchodca súčasného BirdLife 
International − spustila program Významné vtáčie územia (Important Bird Areas, IBAs). Jeho cieľom bola identifikácia a ochrana lokalít 
významných pre vtáctvo, či už ako hniezdisk, zimovísk alebo ťahových zastávok. Na takto vybratých lokalitách sa realizoval nielen cielený 
výskum, ale aj praktické ochranárske opatrenia a vzdelávanie verejnosti. Do programu sa zapojili takmer všetky štáty Európy, osobitne ak-
tívne v nich boli mimovládne organizácie zaoberajúce sa ochranou prírody, najmä vtáctva. Prvým zhrnutím práce bolo vydanie rozsiahlej 
888-stranovej publikácie Významné vtáčie územia v Európe (Grimmett a Jonnes 1989). Do nej bolo zaradených 2 444 významných vtáčích 
území z 32 krajín Európy. Návrh za Slovensko vypracoval Aladár Randík ako jediný člen ICBP zo Slovenska.

Ihneď po novembrových udalostiach v roku 1989 a po páde komunizmu sa na Slovensku začali aktivizovať dobrovoľníci, ktorí nadviazali 
na tento program. Nosnú úlohu v tom zohrala Slovenská ornitologická spoločnosť, od ktorej po svojom vzniku v roku 1993 prevzala akti-
vitu Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku. Vyvrcholením týchto snáh bolo vydanie publikácie „Významná ptačí území v Evropě. 
Československo“ (Hora a Kaňuch 1992). V nej bolo za Slovensko uvedených 18 území s celkovou výmerou 22 954,1 km2, niektoré z nich 
mali podlokality: Malá Fatra, Malé Karpaty, Nízke Tatry, Oravská priehrada, Pieniny, Podunajsko (podlokality Dunaj medzi Bratislavou 
a Chľabou, Číčovské mŕtve rameno, Veľké Blahovo – rybníky, Zemianska Oľča – Chránené nálezisko Dropie a Parížske močiare), Poľana, 
Senné – rybníky, Slanské vrchy, Slovenský kras, Sĺňava, Šúr, Tatry, Veľká Fatra, Vihorlatské vrchy, Východoslovenské močiare, Záhorská 
nížina (s podlokalitou Jakubovské rybníky) a Zemplínska Šírava.

Proces tvorby sústavy významných vtáčích území sa v Európe nezastavil a po 8 rokoch od prvého návrhu bol v roku 2000 vypracovaný 
ďalší návrh významných vtáčích území (Heath a Evans 2000), ktorý bol publikovaný so všetkými významnými vtáčími územiami v Európe 
vymedzenými na základe rovnakých kritérií a metodického prístupu. Spolu bolo zo Slovenska uvedených 32 významných vtáčích území, 
ktoré zaberali 24,8 % rozlohy Slovenska (12 167,4 km2). Zvýšením počtu aktívnych odborne zdatných ornitológov zapojených do tohto 
programu oproti predošlému návrhu z roku 1992 významne stúpla kvalita ich výberu. K tomu prispeli aj čiastkové výsledky z prípravy 
prvého komplexnejšieho atlasu vtákov Slovenska (Danko a kol. 2002). Výber významných vtáčích území však nebol konečný. Získaním 
ďalších údajov o dovtedy menej známych územiach a o početnosti vtáctva na Slovensku sa doterajšie významné vtáčie územia prehodnotili, 
pribudli nové a, naopak, niektoré sa do zoznamu, a teda aj do návrhu chránených vtáčích území, nedostali.

V súvislosti s prípravou vstupu Slovenskej re-
publiky do Európskej únie začala naša republika 
aproximovať jej právo. V rámci ochrany prírody 
to bol program Natura 2000 ako sústava území 
zabezpečujúcich ochranu vzácnych a ohrozených 
druhov živých organizmov a ich biotopov, ktorá 
sa člení na dve smernice – o biotopoch a o vtác-
tve. Smernica č. 79/409/EHS (neskôr rekodifiko-
vaná ako Smernica č. 2009/147/ES), známa aj ako 
Smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva, bola 
základom, z ktorého sa vychádzalo pri vypraco-
vávaní vedeckého návrhu sústavy chránených 
vtáčích území (CHVÚ). Tento vedecký návrh na 
základe objednávky Ministerstva životného pro-
stredia SR vypracovala Spoločnosť pre ochranu 
vtáctva na Slovensku, ktorá do jeho prípravy za-
pojila všetky relevantné odborné a vedecké inšti-
túcie, občianske združenia a jednotlivcov. Vznikol 
tak dovtedy najkompletnejší vedecky zdôvodnený 
návrh území, ktoré by mali zabezpečovať dlhodobé prežívanie všetkých vtáčích druhov uvedených v programe Natura 2000 relevantných 
pre územie Slovenska. Vedecký návrh vtedy ešte nazvaných významných vtáčích území pod názvom „Návrh sústavy chránených vtáčích 
území (SPA) v Slovenskej republike a ich ochranné podmienky“ vypracoval kolektív autorov (Rybanič a kol. 2003). Tento návrh vyšiel 
o rok neskôr aj knižne v mierne upravenej podobe ako „Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia významné z pohľadu Európskej 
únie“ (Rybanič a kol. 2004). Predložený materiál obsahoval zoznam 45 významných vtáčích území s celkovou rozlohou 13 935,8 km2, ktoré 
zaberali približne 28,4 % z rozlohy Slovenska.

Vláda Slovenskej republiky tento zoznam na dvakrát schválila v roku 2003, resp. 2010. Nasledoval komplikovaný proces vyhlasovania. 
O jeho náročnosti svedčí aj dlhé obdobie vyhlasovania chránených vtáčích území. Kým prvé chránené vtáčie územie, Horná Orava, bolo 
vyhlásené s účinnosťou od 1. 5. 2005, pri poslednom chránenom vtáčom území, Levočských vrchoch, nadobudla vykonávacia vyhláška 
účinnosť až od 1. 1. 2013. V súčasnosti je teda sústava všetkých 41 chránených vtáčích území vyhlásená. Ich celková výmera je 12 828,11 
km2, čo predstavuje 26,2 % z územia Slovenska. Kvalita jednotlivých vyhlášok, ktorými boli chránené vtáčie územia vyhlásené, je rôzna 
a klesajúca od prvých k tým posledným, ktoré majú skôr formálny charakter. Pri niektorých územiach došlo oproti ich vedeckému návrhu 
k vylúčeniu určitých častí (obvykle intravilánov miest a dedín a intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy). Rozdiel predstavoval 

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)
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celkové zníženie výmery oproti navrhovaným o 1 107,7 km2, čo je o 7,9 % menej oproti vedeckému návrhu. V ojedinelých prípadoch došlo 
aj k premenovaniu území (napr. Morava na CHVÚ Záhorské Pomoravie, Pusté Úľany -Zeleneč na CHVÚ Úľanská mokraď). Štyri navr-
hované územia (Boheľovské rybníky, Liptovská Mara, Miloslavov, Trnavské rybníky) neboli vyhlásené buď kvôli tomu, že neboli súčasne 
významnými vtáčími územiami, alebo pre nižšie ornitologické hodnoty. Napriek tomu, že proces tvorby a vyhlasovania chránených vtáčích 
území na Slovensku možno pokladať za uzatvorený, v mnohých prípadoch sú žiaduce niektoré menšie úpravy, napr. odčlenenie niektorých 
intravilánov a urbanizovaných priestorov, alebo v menšej miere, naopak, pričlenenie niektorých hodnotných častí území ležiacich tesne na 
hraniciach súčasného chráneného vtáčieho územia. Vo viacerých prípadoch však treba upraviť aj ochranné podmienky, pretože niektoré 
platné znenia vyhlášok chránených vtáčích území sú nedostatočné na zabezpečenie ochrany výberových vtáčích druhov.

Informácie o chránených vtáčích územiach Slovenska možno v súčasnosti nájsť v rôznych publikáciách a na internete. Ich najčastejším 
negatívom však je, že nie sú ucelené a zväčša poskytujú neaktuálne údaje. Niekedy sa dokonca zamieňajú informácie o významných vtáčích 
územiach s údajmi o chránených vtáčích územiach. Bežný človek má potom problémy orientovať sa v tejto záplave údajov správne. V rámci 
projektu „Vypracovanie programov starostlivosti o CHVÚ – 2. etapa“ č. 24150120044 financovaného z Operačného programu „Životné 
prostredie“, skrátene nazývaného aj „ŠF Vtáky 2“, sa preto v rokoch 2012 – 2015 zabezpečilo vydanie kompletnej publikácie podávajúcej in-
formácie o všetkých vyhlásených chránených vtáčích územiach, do ktorej sa zahrnuli aj najnovšie výsledky mapovania výberových vtáčích 
druhov, ktoré sú predmetom ich ochrany.

Rozsiahle údaje získané mapovaním výberových vtáčích druhov v chránených vtáčích územiach v rokoch 2010 – 2015 pri porovnaní 
s údajmi uvedenými vo vedeckom návrhu týchto území (Rybanič a kol. 2003) poukazujú na výrazné zmeny v ich početnosti a rozšírení. 
Tieto údaje naznačujú výrazné zhoršovanie stavu výberových vtáčích druhov aj v chránených vtáčích územiach, pre ktoré boli vyhlásené. 
U niektorých cieľových druhov (napr. krakľa belasá, skaliar pestrý) došlo dokonca k ich vymiznutiu, iné sú u nás na pokraji vyhynutia 
(napr. brehár čiernochvostý, drop veľký, sokol kobcovitý; Ridzoň a kol. 2015). Na základe týchto poznatkov sa pre chránené vtáčie územia 
definoval priaznivý stav výberových vtáčích druhov ako základný podklad na vypracovanie programov starostlivosti pre chránené vtá-
čie územia Slovenska. Schválené programy starostlivosti sa stanú základom aktívnej ochrany výberových vtáčích druhov v jednotlivých 
chránených vtáčích územiach a možno dúfať, že za predpokladu dostatku primeraných finančných prostriedkov tak prispejú k zvráteniu 
negatívnych trendov v rozšírení a početnosti týchto ohrozených vtáčích druhov.

Krakľa belasá (Coracias garrulus)
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Program Natura 2000

Ochrana biodiverzity, živočíchov, rastlín a biotopov je jedným zo základných pilierov ochrany životného prostredia na celom svete.

Ochrana živočíchov a ich biotopov sa dostala prvýkrát výraznejšie do povedomia medzinárodného práva v r. 1971 prijatím Dohovoru 
o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, tzv. Ramsarskej konvencie. Impulzom na 
prijatie tejto konvencie bol úbytok populácií vodného vtáctva spôsobený nerozumným využívaním mokradí a ich likvidáciou. Pokles po-
pulácií vtáctva sa však netýkal len mokraďových druhov, ale aj ostatných skupín vtáctva ohrozovaných priamym prenasledovaním, zme-
nou biotopov, intenzifikáciou a chemizáciou poľnohospodárstva. Preto bola v r. 1979 prijatá Smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva č. 
79/409/EHS (ďalej len „Smernica o vtákoch“). Táto smernica si už kládla za cieľ ochranu a dlhodobý manažment prírodných zdrojov ako 
neoddeliteľnej súčasti dedičstva národov Európy. Stala sa základom vytvárania sústavy chránených vtáčích území v jednotlivých krajinách 
Európskej únie.

Samotná Smernica o vtákoch však nepokrývala dostatočne komplexnú ochranu biologickej rôznorodosti a prírodných zdrojov. Preto na 
zabezpečenie ochrany rastlín, ostatných druhov živočíchov a biotopov bola Európskou úniou prijatá v r. 1992 aj Smernica 92/43/EHS 
o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „Smernica o biotopoch“), a to presne v čase prípravy 
a schválenia Dohovoru o biologickej diverzite. Prijatím Smernice o biotopoch Európska únia potvrdila vedúcu úlohu v reálnej ochrane 
prírodných zdrojov, a to aj prostredníctvom vytvorenia sústavy chránených území Natura 2000. Túto sústavu podľa Smernice o biotopoch 
vytvorili ako územia vyhlásené na účely ochrany živočíchov, rastlín a biotopov, tak aj vtáctva podľa Smernice o vtákoch (neskôr rekodifi-
kovanej ako Smernice č. 2009/147/ES). Vytvoril sa tak legislatívny základ na ochranu území so zachovalejšími prírodnými hodnotami, čo 
platí aj pre Slovensko po jeho vstupe do Európskej únie v r. 2004.

Slovensko pritom patrí medzi krajiny s najpestrejšou prírodou v Európe. Vyplýva to z jeho polohy v strede Európy, veľkej pestrosti reliéfu, 
výškovej stupňovitosti, rôznorodej geologickej skladby a z veľkej rozmanitosti vo využívaní krajiny. Z tohto rámca sa nijako nevymyká 
ani diverzita vtákov. Naopak – podľa najnovších údajov v prvom Červenom zozname vtákov Európy – je počet druhov hniezdiacich na 
Slovensku jedným z najvyšších v Európe (BirdLife International 2015). V tomto ohľade prekonávame dokonca väčšinu krajín v okolí Stre-
dozemného mora. Bohatšie na vtáky sú už len krajiny východnejšie od nás (takmer všetky mimo Európskej únie). Vzhľadom na vysokú 
biodiverzitu na Slovensku je tak logické, že celkovou výmerou území chránených v rámci sústavy Natura 2000 sa Slovensko zaraďuje na 
popredné priečky v rámci Európskej únie (tab. 1).

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
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Právny základ sústavy Natura 2000
Základom sústavy Natura 2000, ktorá na Slovensku pozostáva z chránených vtáčích území a z území európskeho významu, sú v Európe 
vyššie uvedená Smernica o biotopoch 92/43/EHS a Smernica o vtákoch 2009/147/ES.

Právny základ NA vyhlasovanie chránených vtáčích území
Obe uvedené smernice určujú pravidlá ochrany prírody v Európe vrátane pravidiel vyhlasovania chránených území na ochranu vtáctva, 
resp. území európskeho významu, ktorých potrebu tiež zdôvodňujú. Smernica o vtákoch to robí priamo na dvoch miestach, a to v článku 
4, ods. 1 a 2.

Tabuľka 1: Prehľad podielu výmery území sústavy Natura 2000 na celkovej výmere členského štátu Európskej únie (CHVÚ – chránené vtáčie 
územie, ÚEV – územie európskeho významu), zdroj: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

Členský štát  
Európskej únie

Rozloha členského štátu 
v km² (európska časť)

Podiel výmery území Natury 2000 na celkovej výmere štátu v %

ÚEV CHVÚ Natura 2000 spolu
Slovinsko 20 273 32,73 25,00 37,85
Chorvátsko 56 594 28,26 30,11 36,53
Bulharsko 110 910 29,98 22,61 34,32
Slovensko 49 035 11,91 26,73 29,45
Cyprus 5 736 13,10 25,84 28,38
Španielsko 504 782 23,17 19,98 27,21
Grécko 131 940 16,22 20,94 27,10
Rumunsko 238 391 16,68 14,83 22,56
Maďarsko 93 030 15,53 14,78 21,44
Portugalsko 91 990 16,84 10,01 20,66
Poľsko 312 685 10,82 15,47 19,53
Taliansko 301 333 14,21 13,31 18,96
Luxembursko 2 597 15,93 5,45 18,08
Estónsko 45 226 16,95 13,61 17,86
Nemecko 357 031 9,38 11,27 15,44
Rakúsko 83 859 10,78 12,10 14,98
Fínsko 338 145 14,36 7,29 14,45
Česká republika 78 866 9,96 8,92 14,03
Švédsko 414 864 13,72 6,11 13,84
Holandsko 41 526 7,56 11,52 13,40
Írsko 70 280 10,18 6,12 13,12
Malta 316 12,71 4,43 12,88
Belgicko 30 528 10,04 9,71 12,72
Francúzsko 549 192 8,53 7,89 12,59
Litva 65 301 9,40 8,40 12,08
Lotyšsko 64 589 11,49 10,24 11,53
Veľká Británia 244 820 5,35 6,54 8,53
Dánsko 43 093 7,35 6,01 8,32
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Článok 4 ods. 1 a 2 Smernice o vtákoch

1. Druhy uvedené v prílohe I sú predmetom zvláštnych opatrení týkajúcich sa ochrany ich biotopov, aby sa zabezpečilo prežitie a rozmno-
žovanie týchto druhov v areáli ich rozšírenia.

V tejto súvislosti sa venuje pozornosť:
a) druhom, ktorým hrozí vyhynutie;
b) druhom citlivým na špecifické zmeny biotopov;
c) druhom, ktoré sú považované za vzácne vzhľadom na svoju malú početnosť alebo na obmedzené rozšírenie v danej oblasti;
d) iným druhom, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť z dôvodov špecifického charakteru ich biotopov.

Ako podklady na vyhodnotenie sa berú do úvahy trendy a kolísanie početnosti populácií.

Členské štáty klasifikujú najmä podľa počtu a veľkosti najvhodnejšie územia ako osobitne chránené územia na zachovanie týchto druhov, 
berúc do úvahy požiadavky na ochranu týchto druhov v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatňuje táto smernica.

2. Členské štáty prijmú podobné opatrenia pre pravidelne sa vyskytujúce sťahovavé druhy, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, berúc do úvahy 
potrebu ich ochrany v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatňuje táto smernica, čo sa týka oblastí ich hniezdenia, pŕchnutia 
a zimovania a miest odpočinku na ich migračných trasách. Na tento účel venujú členské štáty zvláštnu pozornosť ochrane mokradí a hlavne 
mokradí medzinárodného významu.

Smernica o vtákoch a ani smernica o biotopoch neuvádza žiadne ďalšie podrobnosti, na základe čoho by mali byť vybraté osobitne chráne-
né územia pre vtáctvo. Členské štáty majú vo výbere najvhodnejších území voľnosť, ale v zmysle Smernice o vtákoch je potrebné, aby úze-
mia boli vyberané na základe ornitologických kritérií. V počiatkoch vytvárania tejto sústavy osobitných chránených území sa v členských 
štátoch viedli spory o tom, na základe akých kritérií by mali byť územia vyhlásené za chránené. Proces vyhlasovania chránených vtáčích 
území precedentným rozhodnutím v r. 1998 sprehľadnil až Európsky súdny dvor v prípade „C-3/96 Európska komisia proti Holandsku“. 
Súd konštatoval, že zoznam významných vtáčích území síce nie je ako taký právne záväzný, predstavuje však zoznam lokalít najvyššieho 
významu pre ochranu vtáctva. Zoznam významných vtáčích území tak bol jediným vedecky zdôvodniteľným dokumentom, ktorý umožnil 
posúdiť, či členský štát určil čo do počtu a rozlohy najvhodnejšie oblasti na ochranu chránených druhov ako osobitne chránené územia 
(Special Protection Areas, SPAs).

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
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Program významných vtáčích území (Important Bird Areas, IBA) vychádza zo skutočnosti, že mnohé druhy sa v niektorých častiach roka 
či životného cyklu zhromažďujú na vybratých miestach. Tieto druhy sú síce obzvlášť zraniteľné, ale zároveň je možné pre ne zlepšiť pod-
mienky efektívnou územnou ochranou kľúčových lokalít. Významné vtáčie územia sú územia, kde sa pravidelne vyskytuje podstatná časť 
populácie takýchto druhov. Slovenská republika na vymedzenie sústavy chránených vtáčích území rovnako použila ako podklad návrh 
sústavy významných vtáčích území, resp. kritérií slúžiacich na ich výber (Heath a Evans 2000). Aplikáciou týchto kritérií v roku 2003 bol 
pripravený návrh sústavy chránených vtáčích území (Rybanič a kol. 2003), ktoré boli následne vyhlasované podľa § 26 Zákona o ochrane 
prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.

Uvedený právny rámec § 26 v súčasnosti takto upravuje vyhlasovanie chránených vtáčích území:

§ 26 
Chránené vtáčie územie

(1) Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, pŕchnutia, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných 
trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené 
vtáčie územia.
(2) Ministerstvo obstaráva národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (ďalej len „zoznam vtáčích území“), ktorý schvaľuje 
vláda uznesením. Zoznam vtáčích území vláda po jeho schválení zasiela Európskej komisii.
(3) Zoznam vtáčích území, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného chráneného vtáčieho územia, katastrálne územie, v ktorom sa 
lokalita nachádza, výmeru lokality a odôvodnenie návrhu ochrany, uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.
(4) Pri posudzovaní vplyvov akejkoľvek činnosti na životné prostredie podľa osobitného predpisu1, pri povoľovaní tejto činnosti, ako aj pri 
inej činnosti podľa tohto zákona sa navrhované chránené vtáčie územie zaradené do schváleného zoznamu vtáčích území považuje odo dňa 
schválenia tohto zoznamu za chránené územie vyhlásené podľa tohto zákona.
(5) V chránenom vtáčom území sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany.
(6) Vláda nariadením vyhlási biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov uvedené v schválenom 
zozname vtáčích území za chránené vtáčie územie a ustanoví vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností podľa 
odseku 5 vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Právny základ Na vyhlasovanie území európskeho významu
Smernica o biotopoch určuje spôsob vyhlasovania území európskeho významu a sústavy Natura 2000 vo väčšom rozsahu ako Smernica 
o vtákoch. Zároveň Smernica o biotopoch aj vo svojich legislatívnych ustanoveniach priamo spája chránené územia vyhlásené podľa oboch 
smerníc do jednej sústavy Natura 2000. Smernica o biotopoch priamo proces vymedzovania sústavy chránených území Natura 2000 upra-
vuje v článkoch 3 a 4, a to nasledovne:

Článok 3 Smernice o biotopoch
1. Vytvorí sa súvislá európska ekologická sústava osobitných chránených území pod názvom Natura 2000. Táto sústava, pozostávajúca z lo-
kalít, v ktorých sa vyskytujú typy prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a prirodzené biotopy druhov uvedené v prílohe II, umožní 
udržanie typov prirodzených biotopov a biotopov druhov a v prípade potreby obnovenie priaznivého stavu ochrany v ich prirodzenom 
rozsahu. Sústava Natura 2000 zahŕňa osobitné chránené územia klasifikované členskými štátmi podľa smernice 79/409/EHS.
2. Každý členský štát prispieva k vytvoreniu Natura 2000 úmerne k zastúpeniu typov prirodzených biotopov a biotopov druhov v rámci 
svojho územia, uvedených v odseku 1. Na tento účel a berúc do úvahy ciele uvedené v odseku 1 označí každý členský štát v súlade s člán-
kom 4 lokality ako osobitné chránené územia.
3. Členské štáty sa tam, kde to považujú za potrebné, usilujú o zlepšenie ekologickej koherencie sústavy Natura 2000 zachovávaním a v prí-
pade potreby rozvíjaním tých krajinných prvkov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre divokú faunu a flóru, ako je uvedené v článku 10.

Článok 4 Smernice o biotopoch

1. Na základe kritérií stanovených v prílohe III (etapa 1) a príslušných vedeckých informácií každý členský štát navrhne zoznam lokalít 
uvádzajúci, ktoré typy prirodzených biotopov v prílohe I a ktoré druhy v prílohe II, ktoré sú udomácnené na jeho území, sa v týchto loka-
litách nachádzajú. Pre druhy živočíchov, ktoré využívajú rozsiahle územia, tieto lokality zodpovedajú tým lokalitám v rámci prirodzeného 
areálu týchto druhov, kde sa nachádzajú fyzikálne alebo biologické faktory dôležité pre ich život a ich reprodukciu. Pre vodné živočíchy  

1 Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
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pohybujúce sa na rozsiahlom území budú takéto lokality navrhnuté iba v prípade, ak existuje jasne identifikovateľné územie, predstavujúce 
fyzikálne a biologické faktory dôležité pre ich život a reprodukciu. V prípade potreby členské štáty navrhnú úpravu zoznamu z hľadiska  
výsledkov dohľadu uvedených v článku 11. Tento zoznam sa predloží Komisii do troch rokov od oznámenia tejto smernice, spolu 
s informáciami o každej lokalite. Tieto informácie obsahujú mapu lokality, jej názov, lokalizáciu, rozsah a údaje, ktoré sú výsledkom 
uplatnenia kritérií uvedených v prílohe III (etapa 1), poskytnuté vo formáte vypracovanom Komisiou v súlade s postupom stanoveným 
v článku 21.
2. Na základe kritérií stanovených v prílohe III (etapa 2) a v rámci ktoréhokoľvek z M3 deviatich biogeografických regiónov uvedených 
v článku 1 písm. c) bode iii) a tiež celého územia uvedeného v článku 2 ods. 1 zriadi Komisia po dohode s každým členským štátom ná-
vrh zoznamu lokalít európskeho významu, navrhnutých členskými štátmi, uvádzajúci tie lokality, v ktorých sa vyskytuje jeden alebo viac 
typov prioritných prirodzených biotopov alebo prioritných druhov. Členské štáty, ktorých lokality s výskytom jedného alebo viacerých 
typov prioritných prirodzených biotopov a prioritných druhov predstavujú viac ako 5 % celkovej rozlohy ich štátneho územia, môžu po 
dohode s Komisiou požadovať, aby sa kritériá uvedené v prílohe III (etapa 2) pri výbere všetkých lokalít európskeho významu uplatňo-
vali na ich území pružnejšie. Zoznam lokalít vybraných ako lokality európskeho významu, identifikujúci tie lokality, ktoré predstavujú 
jeden alebo viac typov prirodzeného miesta výskytu alebo prioritné druhy, prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21.
3. Zoznam uvedený v odseku 2 sa vypracuje do šiestich rokov od oznámenia tejto smernice.
4. Po schválení lokality európskeho významu v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 označí príslušný členský štát čo najskôr túto 
lokalitu ako osobitné chránené územie, najneskôr však do šiestich rokov a vypracuje priority z hľadiska významu lokalít pre zachovanie 
v priaznivom stave alebo obnovenie do takéhoto stavu typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I alebo druhov uvedených 
v prílohe II a pre koherenciu sústavy Natura 2000 a z hľadiska rizika degradácie alebo deštrukcie, ktorým sú tieto lokality vystavené.
5. Len čo je lokalita zaradená do zoznamu podľa tretieho pododseku odseku 2, podlieha článku 6 ods. 2, ods. 3 a ods. 4.

V slovenskej legislatíve sú tieto ustanovenia Smernice o biotopoch premietnuté do § 27 ods. 1. – 9. zákona č. 543/2002 Z. z. Prvotný zoznam 
území európskeho významu (ÚEV) bol na Slovensku schválený uznesením vlády č. 239/2004 zo dňa 14. júla 2004 a neskôr bol doplnený 
uznesením vlády č. 577/2011 z 31. augusta 2011.

§ 27 
Územie európskeho významu

(1) Územím európskeho významu podľa tohto zákona sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými loka-
litami,
a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené 
územia,
b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným ministerstvom a prerokovaným s ministerstvom pôdohospodár-
stva (ďalej len „národný zoznam“).
(2) Do národného zoznamu môžu byť zaradené len lokality, pre ktoré bol vypracovaný návrh podľa § 54 ods. 12 písm. b).
(3) Ministerstvo prerokuje s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou zaradenie navrhovaného 
územia európskeho významu do národného zoznamu; súčasťou prerokovania je najmä odôvodnenie zaradenia lokality do národného 
zoznamu, vymedzenie činností, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa 
tohto zákona, a spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61).
(4) Národný zoznam prerokúva vláda, ktorá ho po odsúhlasení zasiela Európskej komisii na schválenie.
(5) Národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa lo-
kalita nachádza, výmeru lokality, stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu, podrobnosti o jeho územnej 
ochrane a odôvodnenie návrhu ochrany, sa po jeho odsúhlasení vládou ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 
ministerstvo. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová lehota uplatňovania zákazov a obmedzení podľa 
uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16).
(6) Národný zoznam sa priebežne aktualizuje podľa stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, na 
ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, alebo na základe návrhu Európskej komisie; ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú rov-
nako. Ak Európska komisia navrhne zaradiť do národného zoznamu lokalitu s výskytom prioritných biotopov alebo prioritných druhov, 
ktorú na základe relevantných vedeckých informácií považuje za dôležitú pre ich zachovanie alebo prežitie, takáto lokalita sa zaradí do 
národného zoznamu aj v prípade, keď je návrh na jej zaradenie sporný, a to až do vyriešenia sporu alebo do rozhodnutia Rady Európskej 
únie o tomto návrhu.
(7) Navrhované územie európskeho významu uvedené v národnom zozname ustanovenom podľa odseku 5 sa považuje za chránené úze-
mie vyhlásené podľa tohto zákona so stupňom ochrany uvedeným v národnom zozname. Pri posudzovaní vplyvov akejkoľvek činnosti 
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na životné prostredie podľa osobitného predpisu, 64) pri povoľovaní tejto činnosti, ako aj inej činnosti podľa tohto zákona sa postupuje 
v súlade so stupňom ochrany navrhovaného územia európskeho významu, tak ako vo vyhlásenom chránenom území.
(8) Ak sa navrhované územie európskeho významu nachádza na chránenom území [§ 17 ods. 1 písm. a) až f)] alebo v jeho ochrannom 
pásme s druhým až piatym stupňom ochrany, pričom stupeň ochrany na navrhovanom území európskeho významu a na vyhlásenom 
chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme je rôzny, platia na spoločnom území podmienky ochrany určené neskorším právnym 
predpisom.
(9) Navrhované územia európskeho významu schválené Európskou komisiou vyhlási vláda za chránené územie alebo zónu chráneného 
územia podľa tohto zákona najneskôr do šiestich rokov od schválenia národného zoznamu Európskou komisiou. Pozemky územia eu-
rópskeho významu sa vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa vyhlasuje chránené územie alebo zóny chráneného územia, 
osobitne vyznačia.

Prehľad území zahrnutých do Natura 2000
V súčasnosti je na Slovensku do aktualizovaného národného zoznamu ÚEV zaradených 473 území, z ktorých je 308 vyhlásených za chrá-
nené územia. Celkovo dnes územia európskeho významu pokrývajú 11,9 % celkovej rozlohy Slovenska. Celková rozloha ÚEV je viac ako 
dvakrát menšia než rozloha 41 vyhlásených chránených vtáčích území, ktoré pokrývajú celkovo 26 % rozlohy Slovenskej republiky. Na 
druhej strane v území európskeho významu už pri jeho zapísaní do národného zoznamu ÚEV podľa § 27 ods. 5 a 7 platí aspoň druhý 
stupeň ochrany, kým v chránených vtáčích územiach mimo osobitne chránených území, ktoré sa v nich nachádzajú, platí len prvý stupeň 
ochrany. Napriek ich menšej rozlohe je teda v nich ochrana prísnejšia ako v chránených vtáčích územiach.

Podobne ako v prípade chránených vtáčích území, ktorých veľkosť sa pohybuje od 0,4 do 1 214 km2, tak aj v prípade území európskeho 
významu je už len ich rozloha značne variabilná. Najmenšími územiami európskeho významu u nás sú SKUEV0402 Bradlo s rozlohou 
0,001 ha a SKUEV1152 Sliačske travertíny, ktoré má rozlohu 0,23 ha. Naopak, najväčšími územiami sú SKUEV0238 Veľká Fatra s rozlo-
hou 463 km2 a SKUEV0307 Tatry s rozlohou 670 km2. Veľká časť ÚEV však má malú rozlohu. Až 257 (54 %) území európskeho významu 
nedosahuje rozlohu ani 100 ha.

Právny základ NA stanovenie pravidiel ochrany v územiach sústavy Natura 2000
Smernica o vtákoch presnejšie neurčuje spôsob, akým sa má v chránených územiach realizovať ochrana vtáctva. Len v článku 4 ods. 4 sa 
uvádza, že v týchto chránených územiach „členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili znečisteniu alebo poškodzovaniu biotopov 
alebo akýmkoľvek rušivým vplyvom pôsobiacim na vtáctvo, pokiaľ by boli vážne vzhľadom na ciele tohto článku“. Na toto nadväzuje aj 
článok 6.3 a 6.4 Smernice o biotopoch, ktorý upravuje proces posudzovania plánov a projektov s možným negatívnym dopadom na územia 
sústavy Natura 2000. Presné opatrenia však smernice nešpecifikujú a je vecou členského štátu, akým spôsobom sa rozhodne splniť ciele 
smerníc a ciele ochrany vtáctva v chránených vtáčích územiach. Preto ani väčšina vyhlášok chránených vtáčích území neobsahuje význam-
nejšie reštrikcie vo vzťahu k návštevníkom území, resp. vlastníkom a užívateľom pozemkov v týchto územiach. Naopak, často je potrebné 
na zachovanie prítomnosti niektorých vtáčích druhov udržať systém tradičného hospodárenia, vďaka ktorému v území prežívajú (ako 
napríklad strakoš kolesár v Podpoľaní). Pri časti druhov je však na zachovanie ich populácie nutná aj prísna územná ochrana a zachovanie 
prírodných biotopov (napr. hlucháň hôrny, ďateľ bielochrbtý), preto zladenie týchto dvoch prístupov prísnej ochrany a tradičného využíva-
nia musí byť predmetom dokumentov, ktoré jasne stanovia opatrenia a ciele pri manažmente chránených vtáčích území. Takýmito doku-
mentmi sú programy starostlivosti. Ne-
závisle od programov starostlivosti alebo 
režimu ochrany v jednotlivých CHVÚ 
však to, či sa Slovensku a členským štá-
tom darí plniť ciele ochrany vtáctva, musí 
byť preukázané hodnovernými údajmi. 
Preto na stanovenie cieľov ochrany je 
dôležité, aby bol v CHVÚ pravidelne 
vykonávaný monitoring a jeho výsled-
ky zverejňované tak, ako to stanovuje 
aj článok 10 ods. 1 Smernice o vtákoch. 
„Členské štáty podporujú výskum a akú-
koľvek činnosť nevyhnutnú ako základňa 
na ochranu, riadenie a využívanie všet-
kých druhov vtákov uvedených v článku 
1. Zvláštna pozornosť sa bude venovať 
výskumu a činnostiam zameraným na 
subjekty vymenované v prílohe V.“
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História vzniku chránených vtáčí ch území na Slovensku

V súčasnosti rozsiahla sieť chránených vtáčích území založená na aplikácii európskeho práva a národných predpisov z nich vychádzajúcich 
pokrýva veľkú časť Slovenska, a to 26,2 % z celkovej rozlohy SR. Sústava CHVÚ na Slovensku zahŕňa takmer všetky maloplošné chránené 
územia, ktoré boli v minulosti založené s cieľom ochrany vtáctva. Takýto dnešný stav môže navodzovať pocit, ako by ochrana vtáctva prišla 
až so vstupom Slovenska do Európskej únie. Nie je to síce tak, ale na druhej strane práve aplikácia európskych predpisov priniesla oproti 
minulosti systematickejší prístup k vyhlasovaniu chránených území a k navrhovaniu pravidiel režimu ochrany prírody v nich.

Ochrana vtáctva i územná ochrana majú na Slovensku dlhú tradíciu. Táto tradícia vychádza ešte z čias Uhorska, v ktorom už v r. 1883 uhor-
ský zákon XX/1883 ustanovil kategóriu ochranných lesov, vyhlásil ochranu lovnej zveri, spevavcov a upravil ochranu kamzíkov. Ochrane 
vtáctva už v tomto období nepriamo slúžili viaceré rezervácie, pričom prvé z nich boli vyhlásené v r. 1895 (v súčasnosti NPR Príboj a NPR 
Ponická dúbrava). Návrhy na vyhlásenie prvej rezervácie určenej priamo na ochranu vtáctva na Slovensku však prišli až krátko po vzniku 
prvej Československej republiky. Tak už v r. 1926 Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska vydalo nariadenie o ochrane dropa na 
Žitnom ostrove. Nasledovali snahy o vyhlásenie rezervácie, ktoré sa týkali ostrova na Dunaji pod Bratislavou s výskytom hniezdnej kolónie 
kormorána veľkého. Ochranu tohto miesta sa podarilo presadiť už v roku 1929, keď sa ochrana „Ostrova kormoránov“ stala realitou po 
dohode s jeho majiteľom grófom Lónayom. Aj iné územia, výnimočné výskytom vzácnych druhov, dostali ochranu ako rezervácie alebo 
chránené náleziská už dávnejšie. Ich vyhlásenie za chránené vtáčie územia neskôr, alebo ich zahrnutie do väčších chránených vtáčích 
území, len potvrdilo ich význam pre ochranu vtáctva. Takýmito chránenými územiami sú napríklad NPR Senianske rybníky (vyhlásené 
v r. 1955), CHA Dropie (1955), NPR Parížske močiare (1960), CHA Zemplínska šírava (1968), CHA Sĺňava (1980) a CHA Martinovská 
nádrž (1988). Podobne aj výr skalný v logu Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy poukazuje na význam, aký má ochrana tejto 
CHKO pre zachovanie vtáčích druhov.

Vyhlasovanie prvých maloplošných chránených území určených na ochranu vtáctva tak prebiehalo na Slovensku v tom istom čase, keď sa 
v Západnej Európe uvádzala do praxe Smernica o vtákoch (prijatá bola v r. 1979), hoci sa Slovensko vtedy riadilo zásadami hospodárenia 
platnými vo vtedajšom socialistickom bloku. Súbeh vyhlasovania prvých chránených území s cieľom ochrany vtáctva v období, keď sa 
podobné prvé kroky diali aj v Západnej Európe, vytvoril dobré predpoklady na neskoršie vymedzenie sústavy chránených vtáčích území. 
Mnohé významné územia pre výskyt vtáctva boli v dôsledku postupne sa zlepšujúcich inventarizačných prieskumov dlhodobo známe 
a viaceré už mali zabezpečenú aj priamu právnu ochranu. Odlišný ekonomický vývin v Západnej Európe a na Slovensku však podmienil 
aj náš veľký význam pre ochranu vtáctva v Európe. V Európskej únii od osemdesiatych rokov minulého storočia platila spoločná poľno-
hospodárska politika vedúca k intenzifikácii poľnohospodárstva. Slovensku sa síce v čase socialistického zriadenia intenzifikácia poľno-
hospodárstva tiež nevyhla, ale jej základ bol odlišný, rovnako aj plánovanie. V dôsledku toho sa kolektivizácii vyhlo viacero oblastí. Po-
dobne dotovanie poľnohospodárstva a kontrola vynaložených prostriedkov nebola rovnako dôsledná ako v Západnej Európe. Vďaka tomu 
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v mnohých územiach na Slovensku bolo poľnohospodárske využívanie menej intenzívne a vytváralo tak priestor na prežívanie viacerých 
vzácnych druhov vtáctva. Tento rozdiel ešte umocnil zánik mnohých poľnohospodárskych subjektov v období spoločenských zmien po 
r. 1989. Rozdiely v ekonomickom využívaní krajiny a jej význam pre vtáctvo však nie sú markantné len pri porovnaní Slovenska so Zá-
padnou Európou. Aktuálne vydanie atlasu vtákov v Nemecku poukázalo na to, že dodnes rozšírenie niektorých druhov vtáctva (napríklad 
strnádky lúčnej) kopíruje hranice Východného a Západného Nemecka ako výsledok odlišného vývoja poľnohospodárstva (Gedeon a kol. 
2015). Tento ekonomický vývoj Slovenska však nebol jediným dôvodom na zachovalosť biotopov a výskyt mnohých vzácnych druhov vtác-
tva na Slovensku. Zastúpenie vtáčích druhov významne ovplyvňuje aj celková rôznorodosť slovenskej krajiny, diverzita biotopov a pestrosť 
foriem jej využívania. Vzhľadom na vysokú pestrosť vtáčích druhov a spoločenstiev na Slovensku preto neprekvapí, že súčasná sústava 
chránených vtáčích území na Slovensku patrí v pomere k rozlohe krajiny medzi najväčšie v Európskej únii.

Už prvý návrh významných vtáčích území na Slovensku (Hora a Kaňuch 1992) identifikoval významné vtáčie územia (VVÚ) na porovna-
teľnej, dokonca väčšej časti Slovenska s podielom viac ako 30 % z celej jeho rozlohy. V rámci tohto prvého vymedzenia bolo identifikova-
ných 18 významných vtáčích území, pričom viaceré z nich sa prekrývajú s dnes vyhlásenými chránenými vtáčími územiami. Takými boli 
VVÚ Záhorská nížina (dnes časť chránená ako CHVÚ Záhorské Pomoravie), VVÚ Sĺňava, VVÚ Malé Karpaty, VVÚ Malá Fatra, VVÚ 
Veľká Fatra, VVÚ Tatry, VVÚ Poľana, VVÚ Slovenský kras, VVÚ Slanské vrchy, VVÚ Vihorlatské vrchy, VVÚ Východoslovenské mo-
čiare (dnes časť chránená ako CHVÚ Medzibodrožie), VVÚ Senné – rybníky. Nedostatkom vymedzenia území v r. 1992 bolo, že mnohé 
územia Slovenska v tom čase boli ešte takzvanými „bielymi plochami“. Neexistoval totiž dostatok údajov o výskyte a početnosti vtáctva 
v nich, a teda nebol ani docenený ich význam. Preto sa do prvého zoznamu významných vtáčích území dostali aj viaceré územia, ktoré pri 
komplexnejšom hodnotení neskôr nesplnili prísnejšie kritériá. Takto sa napríklad do zoznamu významných vtáčích území dostali Pieniny, 
Šúr, alebo Zemplínska šírava, ktoré dnes nie sú súčasťou CHVÚ. Niektoré územia identifikované v r. 1992 zas do CHVÚ neboli zaradené 
kvôli významnému poklesu početnosti vtáctva. Takým prípadom je veľká časť pôvodného VVÚ Podunajsko v dôsledku ústupu druhov 
ako drop veľký či brehár čiernochvostý. Pritom v r. 1992 toto územie nielen v dôsledku výskytu dropa, ale aj iných vzácnejších druhov 
a celkovo vysokých prírodných hodnôt bolo svojou rozlohou 7 500 km2 najväčším identifikovaným významným vtáčím územím v celom 
Československu (Hora a Kaňuch 1992).

Po ôsmich rokoch od tohto prvého návrhu bol v roku 2000 vytvorený ďalší návrh významných vtáčích území (Heath a Evans 2000), ktorý 
bol publikovaný spolu so všetkými významnými vtáčími územiami v Európe vymedzenými na základe rovnakých kritérií a metodického 
prístupu. Spolu bolo na Slovensku vytypovaných 32 významných vtáčích území. Kvalita ich výberu významne vzrástla oproti predošlému 
návrhu z roku 1992, keďže v r. 2000 už boli dostupné aj čiastkové výsledky z prípravy prvého komplexnejšieho atlasu vtákov Slovenska 
(Danko a kol. 2002). Tento výber VVÚ však stále nebol spracovaný na základe dostupnosti komplexnejších údajov o výskyte a početnosti 
vtáctva na Slovensku, a preto sa niektoré územia neskôr do zoznamu VVÚ, a teda ani CHVÚ nedostali. V r. 2000 zaberali významné vtáčie 
územia 25 % rozlohy Slovenska. Časť VVÚ z tohto zoznamu patrí aj medzi dnes vymedzené VVÚ, a teda aj CHVÚ. Takými sú napríklad 
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VVÚ Bukovské vrchy, VVÚ Chočské vrchy, VVÚ Jurský Chlm (dnes CHVÚ Dolné Pohronie), VVÚ Levočské vrchy, VVÚ Malá Fatra, 
VVÚ Malé Karpaty, VVÚ Muránska planina, VVÚ Niva Dunaja (dnes CHVÚ Dunajské luhy), VVÚ Niva Ipľa (dnes CHVÚ Poiplie), VVÚ 
Niva Latorice (dnes CHVÚ Medzibodrožie), VVÚ Niva Moravy (dnes CHVÚ Záhorské Pomoravie), VVÚ Nízke Tatry, VVÚ Parížske 
močiare, VVÚ Poľana, VVÚ Senné, VVÚ Slanské vrchy, VVÚ Slovenský kras, VVÚ Sĺňava, VVÚ Sysľovské polia, VVÚ Tatry, VVÚ Tríbeč, 
VVÚ Veľká Fatra, VVÚ Vihorlatské vrchy a VVÚ Volovské vrchy. Časť území vymedzených v r. 2000 dnes tvorí súčasť väčších území a to 
VVÚ Oravská kotlina (CHVÚ Horná Orava) a VVÚ Streda nad Bodrogom (CHVÚ Medzibodrožie). Časť VVÚ sa do aktuálneho zoznamu 
CHVÚ v dôsledku nesplnenia kritérií nedostala (VVÚ Burda, VVÚ Lešť, VVÚ Považský Inovec, VVÚ Riečnica, VVÚ Spišská Magura).

Súčasná sústava chránených vtáčích území síce na tieto prvé dva návrhy významných vtáčích území nadväzuje, ale jej základom bol návrh 
sústavy chránených vtáčích území z r. 2003 (Rybanič a kol. 2003), resp. návrh významných vtáčích území, ktoré boli publikované o rok ne-
skôr (Rybanič a kol. 2004). Tento návrh zahrnul podstatne väčší súbor údajov o výskyte vtáctva a na ich základe sa snažil aj optimalizovať 
navrhnutú sieť CHVÚ a ich hranice. Takto vznikla dnešná sústava CHVÚ pokrývajúca viac ako ¼ rozlohy Slovenska.

Vyhlasovanie sústavy chránených vtáčích území trvalo takmer desať rokov od obdobia schválenia vedeckého návrhu sústavy CHVÚ. Pro-
ces vyhlasovania jednotlivých CHVÚ bol veľmi náročný na prípravu a vyžadoval si identifikovanie jednotlivých vlastníkov a prerokovanie 
návrhu vyhlásenia príslušných CHVÚ s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov a s inými dotknutými osobami. Vzhľadom na to, že v mnohých 
územiach boli dotknuté stovky až tisícky vlastníkov a časť vlastníkov nesúhlasila s režimom ochrany, bolo potrebné návrhy vyhlášok pre 
mnohé územia upraviť a opätovne ich prerokovať s dotknutými osobami. Prvé sa tak podarilo schváliť územia, ktoré boli najlepšie predro-
kované alebo boli rozlohou menšie.

Ako vôbec prvé bolo vyhlásené Chránené vtáčie územie Horná Orava v r. 2005, nasledovali CHVÚ Malé Karpaty a CHVÚ Lehnice, ktoré 
boli vyhlásené v tom istom roku. Ďalším v poradí bolo vyhlásenie CHVÚ Sysľovské polia v r. 2006, ktoré v tom období čelilo ohrozeniu 
výstavbou golfového ihriska na poslednom hniezdisku dropa veľkého na Slovensku a vyhlásenie CHVÚ pomohlo tento sporný zámer 
zastaviť. V r. 2006 okrem toho bolo vyhlásené ešte CHVÚ Dolné Považie. Nasledovala dvojročná prestávka vo vyhlasovaní CHVÚ a ďalšie 
chránené vtáčie územia boli vyhlásené až v roku 2008, a to Bukovské vrchy, Cerová vrchovina – Porimavie, Dolné Pohronie, Dunajské 
luhy, Košická kotlina, Kráľová, Ondavská rovina, Ostrovné lúky, Medzibodrožie, Parížske močiare, Poiplie, Poľana, Sĺňava, Tríbeč, Úľanská 
mokraď a Žitavský luh. V r. 2009 nasledovali Dubnické štrkovisko, Laborecká vrchovina, Muránska planina  - Stolica, Senianske rybníky 
a Strážovské vrchy. Tieto prvé územia ešte boli vyhlasované aj s ohľadom na ciele ochrany, a preto zakázané činnosti v území reflektovali 
aspoň čiastočne reálne potreby usmernenia hospodárenia.

Pri neskôr vyhlásených územiach došlo k zmene praxe pri ich vyhlasovaní. Reflektovali sa viac výhrady vlastníkov a užívateľov, no menej 
sa kládol dôraz na hľadanie kompromisu, ako aspoň na časti územia zaviesť vhodné usmernenia hospodárenia s ohľadom na ochranu vtác-
tva. Výsledkom bolo, že pri územiach vyhlásených v r. 2010 – 2012 často zoznamy zakázaných činností nijako neodrážajú potreby ochrany 
niektorých výberových druhov a CHVÚ boli vyhlásené len formálne bez reálneho dosahu na vytvorenie nástrojov na ochranu dotknutých 
druhov v územiach. V r. 2010 tak boli vyhlásené CHVÚ Nízke Tatry, Slanské vrchy, Slovenský kras, Veľká Fatra, Veľkoblahovské rybníky, 
Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy a Záhorské Pomoravie. V r. 2011 nasledovali Čergov, Chočské vrchy, Malá Fatra, Slovenský raj, Špačin-
sko-nižnianske polia a Tatry. Posledným CHVÚ, ktoré bolo vyhlásené v r. 2012, boli Levočské vrchy. Tým sa proces vyhlasovania sústavy 41 
CHVÚ definitívne uzavrel (tab. 2).

Napriek tomu nemožno proces vytvárania legislatívneho rámca ochrany v chránených vtáčích územiach pokladať za uzavretý. Medzi jed-
notlivými vyhláškami v chránených vtáčích územiach je značný rozdiel v nástrojoch, ktoré umožňujú ochranu dotknutých vtáčích druhov, 
a teda aj v kvalite legislatívy ako takej. V dôsledku toho, že viackrát sa chránené vtáčie územia vyhlasovali naraz vo viacerých skupinách, 
sa zbytočne urýchľovali nutné procesy prerokovaní a kontroly pripravovanej legislatívy, čo vyústilo do viacerých vecných, ale aj odbor-
ných chýb. Preto napríklad vy-
hláška vyhlasujúca CHVÚ Du-
najské luhy musela byť koncom 
roku 2013 novelizovaná s cieľom 
umožniť reálnu ochranu vod-
ného vtáctva. Ochranu vodné-
ho vtáctva pôvodná vyhláška 
z r. 2008 síce poznala, no v dô-
sledku nesprávnych odkazov na 
prílohy vyhlášky v jej texte ne-
bolo jasné, kde platia obmedze-
nia ochrany príslušných druhov. 
Podobný problém bol aj v CHVÚ 
Záhorské Pomoravie, ktorý sa rie-
šil o rok neskôr. CHVÚ Záhorské 
Pomoravie je tak aktuálne posled-
ným chráneným vtáčím územím, 
kde sa menil legislatívny rámec 
ochrany vtáctva. V najbližších 
rokoch bude však nevyhnutné 
minimálne zlepšiť nástroje na 

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
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ochranu vtáctva aj pri niektorých ďalších územiach, kde súčasné nastavenie pravidiel ochrany prírody nedokáže zabezpečiť priaznivý stav 
vzácnych druhov vtáctva, ako sa uvádza aj v textoch nižšie. Naopak, pri územiach, ktoré dnes zaberajú aj intenzívne urbanizované územie 
bez výskytu predmetov ochrany, bude potrebné zvážiť zmenu hraníc, aby sa vylúčili menej hodnotné územia a, naopak, aby sa k nim pri-
členili územia, kde ostali zachované prírodné hodnoty (napríklad CHVÚ Horná Orava, Úľanská mokraď).

Tabuľka 2: Prehľad chránených vtáčích území Slovenska

Kód územia Názov CHVÚ Výmera  
CHVÚ (v ha)

Právny predpis  
o vyhlásení CHVÚ

Účinnosť právneho 
predpisu o vyhlásení

SKCHVÚ002 Bukovské vrchy 40 932,42 25/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ003 Cerová vrchovina – Porimavie 30 187,70 30/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ052 Čergov 35 849,71 28/2011 Z. z. 15. 2. 2011

SKCHVÚ004 Dolné Pohronie 229,32 27/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ005 Dolné Považie 31 195,50 593/2006 Z. z. 15. 11. 2006

SKCHVÚ006 Dubnické štrkovisko 40,77 435/2009 Z. z. 1. 11. 2009

SKCHVÚ007 Dunajské luhy 16 511,58 440/2008 Z. z. v znení 
466/2013 Z. z. 15. 11. 2008

SKCHVÚ008 Horná Orava 58 738,00 173/2005 Z. z. 1. 5. 2005

SKCHVÚ050 Chočské vrchy 16 817,50 26/2011 Z. z. 15. 2. 2011

SKCHVÚ009 Košická kotlina 17 354,31 22/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ010 Kráľová 1 215,82 21/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ011 Laborecká vrchovina 102 813,91 438/2009 Z. z. 1. 11. 2009

SKCHVÚ012 Lehnice 2 346,85 377/2005 Z. z. 1. 9. 2005

SKCHVÚ051 Levočské vrchy 45 597,63 434/2012 Z .z. 1. 1. 2013

SKCHVÚ013 Malá Fatra 66 228,06 2/2011 Z. z. 15. 1. 2011

SKCHVÚ014 Malé Karpaty 50 633,60 216/2005 Z. z. 1. 6. 2005

SKCHVÚ015 Medzibodrožie 33 753,70 26/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ017 Muránska planina – Stolica 25 796,46 439/2009 Z. z. 1. 11. 2009

SKCHVÚ018 Nízke Tatry 98 168,52 189/2010 Z. z. 15. 5. 2010

SKCHVÚ037 Ondavská rovina 15 906,56 19/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ019 Ostrovné lúky 8 297,70 18/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ020 Parížske močiare 376,58 23/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ021 Poiplie 8 062,90 20/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ022 Poľana 32 188,38 24/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ024 Senianske rybníky 2 668,47 436/2009 Z. z. 1. 11. 2009

SKCHVÚ025 Slanské vrchy 60 247,42 193/2010 Z. z. 15. 5. 2010

SKCHVÚ026 Sĺňava 509,27 32/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ027 Slovenský kras 43 860,24 192/2010 Z. z. 15. 5. 2010
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Kód územia Názov CHVÚ Výmera 
CHVÚ (v ha)

Právny predpis 
o vyhlásení CHVÚ

Účinnosť právneho 
predpisu o vyhlásení

SKCHVÚ053 Slovenský raj 25 243,00 3/2011 Z. z. 15. 1. 2011

SKCHVÚ028 Strážovské vrchy 58 673,08 434/2009 Z. z. 1. 11. 2009

SKCHVÚ029 Sysľovské polia 1 772,94 234/2006 Z. z. 1. 5. 2006

SKCHVÚ054 Špačinsko-nižnianske polia 5 533,53 27/2011 Z. z. 15. 2. 2011

SKCHVÚ030 Tatry 54 611,29 4/2011 Z. z. 15. 1. 2011

SKCHVÚ031 Tribeč 23 802,80 17/2008 Z. z. 1. 2. 2008

SKCHVÚ023 Úľanská mokraď 18 173,91 437/2008 Z. z. 15. 11. 2008

SKCHVÚ033 Veľká Fatra 47 445,01 194/2010 Z. z. 15. 5. 2010

SKCHVÚ034 Veľkoblahovské rybníky 91,34 187/2010 Z. z. 15. 5. 2010

SKCHVÚ035 Vihorlatské vrchy 48 286,26 195/2010 Z. z. 15. 5. 2010

SKCHVÚ036 Volovské vrchy 121 420,65 196/2010 Z. z. 15. 5. 2010

SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie 31 072,92 (202/2010 Z. z.) 
145/2015 Z. z. (15. 5. 2010) 1. 7. 2015

SKCHVÚ038 Žitavský luh 155,40 31/2008 Z. z. 1. 2. 2008

Muchár sivý (Muscicapa striata)Muchár sivý (Muscicapa striata)
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Metodika výberu chránených vtáčích území

Na výber chránených vtáčích území a návrh sústavy CHVÚ na Slovensku bol realizovaný zber údajov v rokoch 2002 – 2003. V tomto 
období sa najskôr zhodnotili údaje o výskyte a početnosti vtáctva dostupné z rokov 1995 – 2002 a následne sa v územiach s nedostatkom 
údajov realizovalo doplňujúce mapovanie. Toto prebehlo v rokoch 2002 – 2003 v hniezdnom i v mimohniezdnom období. Na základe 
získaných kvantitatívnych údajov o výskyte vtáctva boli vybrané najvhodnejšie územia z pohľadu biotopov a areálu výskytu jednotlivých 
druhov na Slovensku. Takto bolo vytypovaných 80 území na vymedzenie chránených vtáčích území. Tieto sa následne testovali, či spĺňa-
jú zaradenie do sústavy chránených vtáčích území na základe stanovených kritérií (Rybanič a kol. 2003, 2004). Celkovo bolo na národnej 
úrovni pre výber chránených vtáčích území stanovených päť kritérií:

Kritérium K1
Definícia
Územie je jedným z piatich najvýznamnejších hniezdisk pre pravidelne hniezdiaci druh uvedený v Prílohe I Smernice o vtákoch.

Zdôvodnenie
Cieľom kritéria K1 je pokryť sieťou CHVÚ kľúčové populácie relevantných druhov uvedených v Prílohe I Smernice o vtákoch (ďalej len 
„výberové druhy“). Hranice „piatich najvýznamnejších území“ boli stanovené s cieľom pokrytia takýchto kľúčových národných populá-
cií pomocou siete CHVÚ a vychádzajú z praxe uplatňovania Smernice o vtákoch v iných členských krajinách EÚ. Je však potrebné po-
dotknúť, že v mnohých prípadoch nie je možné alebo praktické identifikovať pre niektoré výberové druhy dostatočný počet území. To sa 
týka druhov s malými populáciami alebo s obmedzeným rozšírením (napr. beluša malá, beluša veľká, čajka čiernohlavá, čorík bahenný, 
čorík čierny, chavkoš nočný, lyžičiar biely, orliak morský, slávik modrák, sokol kobcovitý, šabliarka modronohá, trsteniarik tamariškový, 
volavka purpurová a pod.), pri ktorých by striktné uplatnenie kritéria K1 mohlo viesť k identifikácii území pokrývajúcich ich malé alebo 
okrajové, teda nie kľúčové populácie. Na druhej strane pri niektorých výberových druhoch ani päť najlepších území nemusí pokryť vý-
znamnú časť ich národných populácií, a tak vo výnimočných prípadoch bol počet území pre tieto druhy, kde sú kritériovými, zvýšený na 
viac ako päť. Toto sa týka zvlášť druhov, ktoré sú viac alebo menej široko rozptýlené a ktorých kľúčové populácie nie sú koncentrované 
vo vybraných lokalitách (napr. sokol sťahovavý).

Výr skalný (Bubo bubo)Výr skalný (Bubo bubo)
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Výberové druhy a medzné počty
V prípade kritéria K1 sú výberovými druhmi na Slovensku všetky pôvodné a pravidelne hniezdiace druhy vtákov, menované v Prílohe I 
Smernice o vtákoch bez akejkoľvek dodatočnej selekcie druhov. Výsledný zoznam druhov, pre ktoré platí kritérium K1, obsahuje 58 
druhov.

Význam územia navrhovaného ako CHVÚ pre daný výberový druh je kvantitatívne stanovený veľkosťou hniezdnej populácie tohto 
druhu na tomto území. Na stanovenie medzného počtu hniezdnej populácie výberového druhu kritéria K1 bola použitá medzinárod-
ne zaužívaná minimálna hladina 1 % jeho národnej hniezdnej populácie. V záujme vylúčenia území s malými, okrajovými alebo pre 
ochranu druhu menej významnými miestnymi populáciami (napr. jeden pár) však boli pre dve skupiny druhov s malými národnými 
populáciami stanovené vyššie minimálne medzné populácie nasledovne:
•	 pre druhy patriace k „nespevavcom“ (Non ‑Passeriformes) s národnými populáciami do 200 párov sú medzným počtom dva hniezdne 

páry,
•	 pre druhy patriace k spevavcom (Passeriformes) s národnými populáciami do 500 párov je medzným počtom päť párov.

Kritérium K2
Definícia
Územie, na ktorom sa pravidelne zdržiava najmenej 1 % ťahovej, alebo bioregionálnej, alebo celkovej európskej populácie sťahovavého 
druhu uvedeného v Prílohe I Smernice o vtákoch.

Zdôvodnenie
Migrácia je definovaná ako sezónne presuny na veľké vzdialenosti z hniezdisk a na ne. Podľa Bonnskej konvencie sa za „migrujúci druh“ 
považuje „celková populácia alebo akákoľvek geograficky odlišná časť populácie akéhokoľvek druhu alebo nižšieho taxónu voľne žijú-
ceho živočícha, ktorej signifikantné časti cyklicky a predpovedateľne prekračujú jednu alebo viacero národných odlíšiteľných hraníc“. 
Slovo „migrujúci“ preto vylučuje populácie, ktoré sú zväčša stále alebo sa rozptyľujú na krátke vzdialenosti.

„Ťahová“ alebo iná odlíšiteľná populácia vodného druhu je určená zameniteľne v rámci „geografických“ a „biogeografických regiónov“ 
ako „biogeografické populácie“ alebo „geografické limity každej známej odlíšiteľnej populácie druhu alebo poddruhu“ (Rose a Scott 
1997).

Výberové druhy a medzné počty
V prípade kritéria K2 sú výberovými druhmi na Slovensku všetky pôvodné a pravidelne migrujúce druhy vtákov uvedené v Prílohe I 
Smernice o vtákoch. Z tohto východiskového zoznamu boli vyňaté len tie druhy, ktoré nevytvárajú zoskupenia počas migrácie alebo 
zimovania. Výsledný zoznam druhov, pre ktoré platí kritérium K2, obsahuje 56 druhov.

Význam územia navrhovaného ako CHVÚ pre daný výberový druh je kvantitatívne stanovený veľkosťou zoskupení ťahovej populácie 
tohto druhu na tomto území. Na stanovenie medzného počtu výberového druhu kritéria K2 bola použitá medzinárodne zaužívaná 
minimálna hladina 1 % jeho ťahovej alebo bioregionálnej populácie. Pre hodnotený druh sa použila príslušná bioregionálna populácia 
zahŕňajúca Slovensko počas migrácie. V prípade, že pri odhade umiestnenia migračných koridorov nebolo zrejmé, ktorá bioregionálna 
populácia prevažne tiahne územím Slovenska, použili sa odhady bioregionálnych populácií s umiestnením hraníc areálu hniezdenia 
a zimovania najbližšie k Slovensku (obyčajne sa zvažovali zimujúce čiernomorské populácie alebo populácie zimujúce v severozápadnej 
Európe). Pri väčšine druhov boli 1 % medzné počty určené podľa najnovších odhadov ich ťahových populácií (Heath a Evans 2000). 
Pri druhoch s neznámymi alebo neidentifikovanými ťahovými populáciami pre strednú Európu boli takto použité ťahové bioregionálne 
populácie (Rose a Scott 1997). Napokon pri druhoch s neznámymi alebo neidentifikovanými ťahovými bioregionálnymi populáciami 
(napr. beluša malá, beluša veľká, bojovník bahenný, čajka čiernohlavá, čaplička vlasatá, kulík zlatý, labuť spevavá, potáplica malá a šab-
liarka modronohá) bolo na stanovenie ich medzných počtov použité 1 % ich celkových európskych ťahových populácií, určené podľa 
najnovších odhadov veľkostí ich európskych hniezdnych populácií (BirdLife/EBCC 2000). Veľkosti ťahových populácií v jedincoch tu 
boli získané vynásobením spodných hraníc počtov ich hniezdnych párov tromi (Rose a Scott 1997).

Kritérium K3
Definícia
Územie je jedným z piatich najvýznamnejších hniezdisk pre sťahovavý druh ohrozený v Európe a neuvádzaný v Prílohe I Smernice o vtákoch.

Zdôvodnenie
Podobne, ako v prípade kritéria K1, je aj v prípade kritéria K3 cieľom pokrytie kľúčových národných populácií pri daných výberových 
druhoch. Pravidlá týkajúce sa počtu území pre výberové druhy sú rovnaké ako v prípade kritéria K1, ktoré sú vysvetlené vyššie.

Výberové druhy a medzné počty
V prípade kritéria K3 sú výberovými druhmi všetky na Slovensku pôvodné a pravidelne hniezdiace sťahovavé druhy vtákov, neuvádzané 
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v Prílohe I Smernice o vtákoch. Sledujúc „potrebu ich ochrany“, boli vybrané len druhy ohrozené v Európe a zaradené do jednej z kategórií 
SPEC 1 až 3 (Tucker a Heath 1994). Výsledný zoznam druhov, pre ktoré platí kritérium K3, obsahuje 20 druhov.

Pravidlá, týkajúce sa stanovenia medzných počtov pre vybrané druhy, sú rovnaké ako v prípade kritéria K1.

Kritérium K4
Definícia
Územie, na ktorom sa pravidelne zdržiava najmenej 1 % ťahovej, alebo bioregionálnej, alebo celkovej európskej populácie sťahovavého 
druhu ohrozeného v Európe a neuvedeného v Prílohe I Smernice o vtákoch.

Zdôvodnenie
Postup výberu území je rovnaký ako pri kritériu K2.

Výberové druhy a medzné počty
V prípade kritéria K4 sú výberovými druhmi všetky na Slovensku pôvodné a pravidelne migrujúce sťahovavé druhy vtákov, neuvádzané 
v Prílohe I Smernice o vtákoch. Sledujúc potrebu ich ochrany, boli vybrané len druhy ohrozené v Európe a zaradené do jednej z kategórií 
SPEC 1 až 3 (Tucker a Heath 1994), a tiež venujúc pozornosť ochrane mokradí, boli vybrané aj ostatné druhy vodných vtákov. Z tohto 
východiskového zoznamu boli vyňaté len tie druhy, ktoré nevytvárajú zoskupenia počas migrácie alebo zimovania. Výsledný zoznam 
druhov, pre ktoré platí kritérium K4, obsahuje 67 druhov.

Pravidlá, týkajúce sa stanovenia medzných počtov pre vybrané druhy, sú rovnaké ako v prípade kritéria K2.

Kritérium K5
Definícia
Územie, na ktorom sa pravidelne zdržiava najmenej 20 000 sťahovavých vodných vtákov jedného alebo viacerých druhov.

Zdôvodnenie
„Vodné vtáky“ sú definované Ramsarskou konvenciou ako „vtáky ekologicky závislé od mokradí“. Táto definícia tým zahŕňa akékoľvek 
od mokradí závislé pelikány a kormorány: Pelecaniformes; volavky, bučiaky, bociany, ibisy a lyžičiare: Ardeiformes, Ciconiiformes; plame-
niaky: Phoenicopteriformes; labute, husi a kačice: Anseriformes; od mokradí závislé dravce: Accipitriformes a Falconiformes; od mokradí 
závislé žeriavy, chriaštele a alky: Gruiformes; od mokradí závislé bahniaky, čajky a rybáre: Charadriiformes.

Toto kritérium zahŕňa všetky mokrade medzinárodného významu, identifikované podľa kritéria 5 Ramsarskej konvencie. Konferencia 
signatárskych krajín tejto konvencie prijala v máji 1999 rezolúciu, ktorá zahŕňa nasledovné pokyny na jeho uplatňovanie: „Toto kritérium 
bude platiť v signatárskych krajinách pre mokrade rôznej rozlohy. Keďže nie je možné podať presný návod na určenie veľkosti územia, na 
ktorom sa tieto počty majú vyskytovať, mokrade identifikované ako medzinárodne významné podľa kritéria 5 by mali byť ekologickými 
jednotkami a môžu takto predstavovať jedno veľké územie alebo skupinu menších mokradí. Ak sú dostupné relevantné údaje, je po-

trebné venovať pozornosť tiež obmene 
vodných vtákov počas ťahových obdo-
bí, takže je možné použiť ich celkové 
počty počas migrácie na danej lokalite“.

Výberové druhy a medzné počty
Toto kritérium platí pre tie druhy, kto-
ré sú zraniteľné zhromažďovaním sa 
v cenných alebo citlivých lokalitách 
počas hniezdenia, zimovania alebo na 
ťahu.

V prípade kritéria K5 sú výberovými 
druhmi všetky na Slovensku pôvod-
né a pravidelne sa vyskytujúce vod-
né druhy vtákov závislé od mokradí. 
Z tohto východiskového zoznamu boli 
vyňaté len tie druhy, ktoré nevytvára-
jú zoskupenia počas migrácie alebo 
zimovania. Výsledný zoznam druhov, 
pre ktoré platí kritérium K5, obsahuje 
85 druhov (tab. 3).

Skaliar pestrý (Monticola saxatilis)



27

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Kritérium K6
Definícia
Územia spĺňajúce požiadavky jedného alebo viacerých nasledujúcich pravidiel v akejkoľvek sezóne boli uprednostnené vo výbere, zvlášť 
v prípadoch, keď použitie kritérií K1 – 5 neviedlo k identifikácii primeraných návrhov alebo k výberu najvhodnejších území na ochranu 
daného druhu, vtedy bolo možné použiť niektoré z nasledujúcich pravidiel:

•	Veľkosť populácie a hustota – územia, na ktorých sa zdržiava alebo ktoré podporujú väčšie počty jedincov výberových druhov a/alebo 
na ktorých sa vtáky zhromažďujú do väčších zoskupení.

•	Areál druhu – územia poskytujúce pokiaľ možno čo najširšie geografické pokrytie areálu výberového druhu.

•	Hniezdna úspešnosť – územia s vyššou hniezdnou úspešnosťou výberového druhu.

•	História výskytu – územia s dlhšou históriou výskytu alebo využívania výberovým druhom.

•	Územia s vysokým počtom druhov – územia, na ktorých sa vyskytujú alebo ktoré podporujú veľký počet výberových druhov.

•	 Pôvodnosť – územia obsahujúce pôvodné alebo semi -pôvodné biotopy výberového druhu.

Výberové druhy a medzné počty
Zoznam druhov, pre ktoré platí kritérium K6, obsahuje 143 druhov. Sú nimi všetky druhy, pre ktoré zároveň platí ktorékoľvek z kvanti-
tatívnych kritérií K1 – K5.

Praktická aplikácia kritérií
Na základe uvedených kritérií vláda SR uznesením č. 636/2003 Z. z. schválila prvý zoznam chránených vtáčích území, ktorý však bol 
vydaný na základe administratívnej úpravy kritérií, keď boli za CHVÚ vyhlásené len tri najvýznamnejšie územia pre daný druh v zmysle 
vyššie uvedených kritérií. Táto administratívna úprava bola neskôr zrušená uznesením vlády SR republiky č. 345/2010 Z. z., keď boli 
schválené všetky chránené vtáčie územia spĺňajúce vyššie uvedené kritériá, resp. kritériá programu IBA (Important bird areas, t. j. kri-
tériá významných vtáčích území, Rybanič a kol. 2004). Jedine VVÚ Miloslavov nebolo vyhlásené za CHVÚ vzhľadom na veľmi zlý stav 

Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)
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biotopov a vymiznutie predmetu ochrany v čase prijímania druhého uznesenia vlády v r. 2010. Naopak, ako CHVÚ boli schválené dve 
územia spĺňajúce národné kritériá, ktoré neboli klasifikované ako VVÚ, a to Dolné Pohronie a Žitavský luh (Rybanič a kol. 2004).

Predmetmi ochrany v jednotlivých vtáčích územiach sa stali všetky druhy, ktoré spĺňali vyššie uvedené kritériá. Okrem toho však pred-
metmi ochrany sa v jednotlivých CHVÚ stali aj druhy, ktorých populácia nesplnila kritériá K1 – K5, no ktorých populácia v území 
presiahla 1 % celkovej národnej populácie. Takto dané územie nebolo vymedzené na základe početnosti druhu dosahujúceho 1 % limit 
a nezvyšovala sa tak celková výmera CHVÚ. Na druhej strane sa však zabezpečilo, že v rámci území vymedzených na ochranu kritério-
vých druhov (spĺňajúcich kritériá K1 – K5) sa bude brať ohľad aj na ochranu iných druhov, ktoré síce kritéria nespĺňajú, no v územiach 
hniezdia ich významné populácie.

Tabuľka 3: Zoznam vtáčích druhov, pre ktoré sa na Slovensku vymedzujú chránené vtáčie územia, a ich medzné počty
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Beluša malá (Egretta garzetta) 2 1 830  

Beluša veľká (Egretta alba) 2 420  

Bocian biely (Ciconia ciconia) 10 4 000  

Bocian čierny (Ciconia nigra) 4 200  

Bojovník bahenný (Philomachus pugnax) 33 000  

Brehár čiernochvostý (Limosa limosa) 2 3 900  

Brehárik ploskozobý (Limicola falcinellus) 450  

Brehuľa hnedá (Riparia riparia) 100 84 000 

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) 2  

Bučiak veľký (Botarus stellaris) 2  

Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) 70 000  

Čajka bielohlavá (Larus cachinnans) 6 900  

Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) 2 5 700  

Čajka malá (Larus minutus) 680  

Čajka sivá (Larus canus) 2 16 000  

Čajka smejivá (Larus ridibundus) 69 000  

Čegrava veľkozobá (Hydroprogne caspia) 50  

Čorík bahenný (Chlidonias hybrida) 2 1 050  

Čorík bielokrídly (Chlidonias leucopterus) 2 300  

Čorík čierny (Chlidonias niger) 2 1 700  

Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) 15 

Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus) 15 

Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) 25 

Drop veľký (Otis tarda) 2 12 

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) 8 

Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) 2 

Haja červená (Milvus milvus) 2 

Haja tmavá (Milvus migrans) 2 

Hlaholka severská (Bucephala clangula) 3 000  
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Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) 5 

Hrdlička poľná (Streptopelia turtur) 150 

Hrdzavka potápavá (Netta rufina) 2 250  

Hus bieločelá (Anser albifrons) 2 500  

Hus divá (Anser anser) 200  

Hus poľná (Anser fabalis) 2 490  

Hvizdák veľký (Numenius arquata) 3 500  

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) 2 1 500  

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca) 2 500  

Chochlačka morská (Aythya marila) 1 410  

Chochlačka sivá (Aythya ferina) 10 000  

Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) 6 000  

Chrapkáč poľný (Crex crex) 14  

Chriašť bodkovaný (Porzana porzana) 2  

Chriašť malý (Porzana parva) 2  

Chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)  

Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) 30  

Kačica divá (Anas platyrhynchos) 22 500  

Kačica hvizdárka (Anas penelope) 7 800  

Kačica chrapačka (Anas querquedula) 2 20 000  

Kačica chrapka (Anas crecca) 30 000  

Kačica chripľavka (Anas strepera) 2 2 100  

Kačica lyžičiarka (Anas clypeata) 400  

Kačica ostrochvostá (Anas acuta) 12 000  

Kalužiačik malý (Actitis hypoleucos) 15 000  

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus) 2 9 900  

Kalužiak močiarny (Tringa glareola) 11 000  

Kalužiak perlavý (Tringa ochropus) 10 000  

Kalužiak sivý (Tringa nebularia) 1 800  

Kalužiak štíhly (Tringa stagnatilis) 300  

Kalužiak tmavý (Tringa erythropus) 720  

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 4 

Kaňa popolavá (Circus pygargus) 2 

Kaňa sivá (Circus cyaneus) 

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) 210  

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) 2 000  

Krakľa belasá (Coracias garrulus) 2 
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Kršiak rybár (Pandion haliaetus) 

Krutohlav hnedý (Jynx torquilla) 25 

Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 300  

Kulík piesočný (Charadrius hiaticula) 475  

Kulík riečny (Charadrius dubius) 3 200  

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 15 600  

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) 10 

Ľabtuška poľná (Anthus campestris) 5 

Labuť spevavá (Cygnus cygnus) 300  

Labuť veľká (Cygnus olor) 2 100  

Lastovička obyčajná (Hirundo rustica) 2 000 420 000 

Lelek lesný (Caprimulgus europaeus) 10 

Lyska čierna (Fulica atra) 33 000  

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 5 400  

Lyžičiar biely (Platalea leucorodia) 2 100  

Močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago) 47 000  

Močiarnička tichá (Lymnocryptes minimus) 660  

Muchár sivý (Muscicapa striata) 650 

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) 50 

Muchárik malý (Ficedula parva) 700 

Myšiarka močiarna (Asio flammeus) 

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) 2 

Orol kráľovský (Aquila heliaca) 2 

Orol krikľavý (Aquila pomarina) 8 

Orol skalný (Aquila chrysaetos) 2 

Penica jarabá (Sylvia nisoria) 30 

Pipíška chochlatá (Galerida cristata) 30 

Pobrežník čiernozobý (Calidris alpina) 14 000  

Pobrežník krivozobý (Calidris ferruginea)  

Pobrežník malý (Calidris minuta) 2 100  

Pobrežník sivý (Calidris temminckii) 3 000  

Potápač malý (Mergellus albellus) 250  

Potápač prostredný (Mergus serrator) 1 250  

Potápač veľký (Mergus merganser) 2 000  

Potápka červenokrká (Podiceps grisegena) 930  

Potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis) 1 000  

Potápka chochlatá (Podiceps cristatus) 9 600  

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1 000  

Potáplica malá (Gavia stellata) 1 830  
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Potáplica stredná (Gavia arctica) 1 200  

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus) 3 

Prepelica poľná (Coturnix coturnix) 20 

Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola) 200 

Rybár malý (Sternula albifrons) 840   

Rybár riečny (Sterna hirundo) 4 6 000  

Rybárik riečny (Alcedo atthis) 7 

Skaliar pestrý (Monticola saxatilis) 5 

Slávik modrák (Luscinia svecica) 5 

Sliepočka vodná (Gallinula chloropus) 10 000  

Sluka hôrna (Scolopax rusticolla) 13  

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus) 2 

Sokol kobec (Falco columbarius) 

Sokol myšiar (Falco tinnunculus) 40 

Sokol rároh (Falco cherrug) 2 

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) 2 

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) 7 

Strakoš kolesár (Lanius minor) 6 

Strakoš obyčajný (Lanius collurio) 650 

Strakoš veľký (Lanius excubitor) 5 

Šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta) 2 1 050  

Škovránik stromový (Lullula arborea) 15 

Škovránka krátkoprstá (Calandrella brachydactyla) 5 

Škovránok poľný (Alauda arvensis) 2 000 

Tesár čierny (Dryocopus martius) 15 

Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) 2 

Trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon) 5 

Turpan čierny (Melanitta nigra) 3 000  

Turpan tmavý (Melanita fusca) 2 220  

Včelár lesný (Pernis apivorus) 9 

Včelárik zlatý (Merops apiaster) 7 

Volavka popolavá (Ardea cinerea) 4 000  

Volavka purpurová (Ardea purpurea) 2  

Výr skalný (Bubo bubo) 3 

Výrik lesný (Otus scops) 2 

Žeriav popolavý (Grus grus) 600  

Žlna sivá (Picus canus) 15 

Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus) 100 
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Charakteristika a opis chránených vtáčích území Slovenska

V tejto časti sú jednotlivé chránené vtáčie územia Slovenska zoradené v abecednom poradí. Rozsah opisu je rôzny v závislosti jednak od 
počtu a významu daných druhov, jednak od stavu poznania výberových druhov a ich biotopov v CHVÚ. Jednotlivé časti opisu sú členené 
nasledovne:

Základné údaje
Základné údaje o CHVÚ sú podrobnejšie členené na tieto informácie:
Právny predpis o vyhlásení: citovaný je tu príslušný k 1. 11. 2015 platný právny predpis o vyhlásení daného CHVÚ.
Účinnosť: dátum nadobudnutia platnosti prvého právneho predpisu o vyhlásení daného CHVÚ (v prípade CHVÚ Záhorské Pomoravie 
bol pôvodný právny predpis o vyhlásení zrušený a bez prerušenia nahradený novým).
Kód územia: uvedený je tu medzinárodný identifikačný kód CHVÚ.
Rozloha: je tu informácia o rozlohe CHVÚ v hektároch s presnosťou na 2 desatinné miesta podľa príslušného právneho predpisu o jeho 
vyhlásení.
Lokalizácia: uvedený je tu približný stred daného vtáčieho územia vo formáte XX° YY´ ZZ´´ N, AA° BB´ CC´´ E.
Administratívne začlenenie: informácie o polohe daného CHVÚ v krajoch a okresoch s uvedením relatívneho podielu (v %) výmery zasa-
hujúceho do príslušného okresu.
Nadmorská výška: minimálna a maximálna nadmorská výška CHVÚ.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: informácia v akom podiele (v %) je CHVÚ prekryté s národnou sústavou chránených území 
(NP, CHKO, PR, NPR, PP, NPP, CHA).
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: názov a sídlo organizačného útvaru ŠOP SR, ktorý má celkovú gesciu za 
príslušné CHVÚ. To však môže byť v územnej pôsobnosti aj ďalších organizačných útvarov ŠOP SR (podrobnosti pozri tab. 6 a mapa 2).

Charakteristika územia
Základná prírodovedná charakteristika CHVÚ.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Charakteristika vtáctva daného CHVÚ s uvedením vý-
znamu pre vzácne a ohrozené druhy avifauny Slovenska 
so stručným popisom ornitologického výskumu.

Výberové vtáčie druhy
Podrobnejší popis výberových vtáčích druhov v danom 
CHVÚ uvedených v príslušnom právnom predpise 
o vyhlásení s členením na kritériové (obvykle 5 CHVÚ 
s najväčšou populáciou) a ostatné druhy (územia, ktoré 
obýva minimálne 1 % celoslovenskej populácie prísluš-
ného druhu). Súčasťou tejto časti je aj tabuľka s prehľa-
dom výberových vtáčích druhov v CHVÚ, kde sú uvedené priemerné počty výberových vtáčích druhov podľa vedeckého návrhu (Rybanič 
a kol. 2003), aktuálny odhad populácie daného druhu a predpokladaný populačný trend medzi stavom pri vypracovávaní vedeckého návr-
hu a aktuálnym stavom (roky 2010 – 2015).

Ohrozenie
Popis najvýznamnejších antropických, výnimočne aj prírodných nepriaznivých vplyvov na výberové vtáčie druhy a ich biotopy v danom 
CHVÚ za obdobie od jeho vyhlásenia po rok 2015.

Ochranárske aktivity
Základný prehľad aktivít realizovaných po vyhlásení CHVÚ zameraných na ochranu výberových vtáčích druhov a ich biotopov.

Orliak morský (Haliaeetus albicilla)Orliak morský (Haliaeetus albicilla)
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Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 25/2008 Z. z. zo 7. ja-
nuára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ002
Rozloha: 40 932,42 ha
Lokalizácia: 49° 02´ 04´´ N, 22° 21´ 47´´ E
Administratívne začlenenie: Prešovský kraj – okres Snina (100 %)
Nadmorská výška: 194 – 1 185 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 99,9 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa 
Národného parku Poloniny, Stakčín

Charakteristika územia
Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy sa nachádza v najseverovýchodnejšej časti Slovenska v orografickom celku Bukovské vrchy. Do 
západnej časti CHVÚ okrajom zasahuje aj orografický celok Laborecká vrchovina. Reliéf CHVÚ Bukovské vrchy má charakter hornatiny 
s výrazne členeným povrchom, v ktorom sa striedajú ostré chrbty s hlbokými dolinami. Sú tu zastúpené všetky klimatické oblasti – teplá, 
mierne teplá a chladná. Riečny systém patrí do povodia rieky Bodrog. Rastlinstvo a živočíšstvo CHVÚ Bukovské vrchy tvorí hranicu medzi 
horskými systémami Východných a Západných Karpát. Najrozšírenejším typom vegetácie sú lesy, ktoré pokrývajú 74 % územia. Dominant-
nou a zároveň charakteristickou drevinou je tu buk lesný. Vo vyšších polohách pristupuje do lesných porastov jedľa biela. V najnižších čas-
tiach sa vyskytujú dubovo -hrabové lesy. Strminy v lesoch sú často porastené bukovo -javorovými a lipovo -javorovými lesmi. Brehy horských 
potokov sprevádzajú spoločenstvá vrbín a jelše sivej. Rôznorodé sú i nelesné spoločenstvá – prameniská, slatiny, rašeliniská, lúky, pasienky 
a lúky nad hornou hranicou lesa, miestne nazývané poloniny. Územie sa zo zoogeografického hľadiska nachádza v karpatskej oblasti (al-
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pskom biogeografickom regióne), v zóne zmiešaných 
a listnatých lesov. Na území Národného parku Poloni-
ny bolo doteraz zistených 6 359 druhov bezstavovcov. 
Bohatstvo fauny stavovcov dokumentuje 320 druhov, 
z toho 211 druhov vtákov. Na území CHVÚ Bukovské 
vrchy sa nachádza 7 národných prírodných rezervácií 
(Havešová, Pľaša, Pod Ruským, Riaba skala, Rožok, 
Stinská a Stužica), 12 prírodných rezervácií (Bahno, 
Borsučiny, Bzaná, Gazdoráň, Hlboké, Hrúnok, Rus-
ké, Stinská slatina, Stružnická dolina, Šípková, Udava 
a Uličské Ostrá) a 1 prírodná pamiatka – Ulička. Kra-
jina CHVÚ je využívaná hlavne na lesohospodársku 
činnosť, menej na poľnohospodársku produkciu a na 
turistiku. V území sa nachádza jedna väčšia vodná 
nádrž Starina (240 ha), ktorá je však významná len 
ako občasné miesto odpočinku pre vodné vtáctvo.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho 
územia Bukovské vrchy bola 40 100 ha (Heath a Evans 2000) a 43 320 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo v r. 2008 vyhláškou vyhlásené 
menšie územie s rozlohou 32 188,38 ha. Z pôvodného návrhu boli vyňaté plochy niektorých obcí a poľnohospodárskych pozemkov, čím sa 
rozloha zmenšila asi o 10 %.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne tieto biotopy: výrazne najväčšiu plochu zaberajú listnaté lesy – 73 %, zmiešané lesy 11,1 %, poľnohospo-
dárska krajina s prirodzenou vegetáciou 5,6 %, rozptýlená zeleň 4,6 %, lúky a pasienky 3,2 % a orná pôda nezavlažovaná 1,3 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Bukovské vrchy je jedným z 5 najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie lelka lesného. Viac sa odhaduje v susediacom 
CHVÚ Laborecká vrchovina – 140 párov, spolu tak tieto dve územia tvoria jedno z jadier populácie lelka na Slovensku. Druhý najvyšší 
počet chrapkáčov poľných na Slovensku sa odhaduje práve v Bukovských vrchoch, na 200 párov v roku 2003. Väčší počet je odhadovaný len 
v susednej Laboreckej vrchovine, a to 350 párov v roku 2003. Chrapkáče do územia priťahuje vysoké zastúpenie extenzívne využívaných 
lúk, čo je podmienkou úspešného prežívania populácie. V CHVÚ Bukovské vrchy hniezdi štvrtá najväčšia populácia jariabka hôrneho na 
Slovensku – 700 párov v roku 2003. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie orla krikľavého – s 13 pármi v roku 2003 je 
územie desiatym najvýznamnejším pre tento druh na Slovensku, ďatľa bielochrbtého – so 150 pármi v roku 2003 patrí medzi územia s naj-
vyššou hniezdnou hustotou tohto druhu na jednotku plochy na Slovensku, čo potvrdzujú aj výsledky z aktuálneho monitoringu, muchárika 
bielokrkého, ktorý sa s 2 600 pármi v roku 2003 zaraďuje na desiatu priečku v početnosti na Slovensku, žltochvosta hôrneho s 350 pármi 
v roku 2003 je územie siedmym najvýznamnejším pre tento druh na Slovensku, bociana čierneho, včelára lesného, rybárika riečneho, sovy 
dlhochvostej, žlny sivej, tesára čierneho, penice jarabej, muchárika malého, strakoša veľkého, prepelice poľnej, krutohlava hnedého.

Chránené vtáčie územie nebolo ešte avifaunisticky samostatne spracované. V súčasnosti je však celé charakterizované v monografii o avi-
faune okresu Snina (Pčola 2012). V tejto publikácii bolo však čiastočne spracované aj vtáctvo CHVÚ Laborecká vrchovina (juhovýchodná 
časť) a Vihorlatské vrchy (severovýchodná časť).

V rokoch 1974 – 2011 bolo na sledovanom území okresu Snina (805 km2) zistených spolu 222 druhov vtákov. Z toho bolo 137 hniezdiacich 
a pri 4 druhoch sa hniezdenie predpokladá. 4 druhy tam hniezdili iba v minulosti. Počas migrácie sa vyskytlo 39 druhov, v zimnom období 
84 druhov. Dá sa len predpokladať, že prevažná väčšina druhov sa vyskytuje aj v CHVÚ Bukovské vrchy.

Na území CHVÚ Bukovské vrchy do začiatku 70. rokov 20. storočia nebol vykonaný systematický ornitologický výskum. Územie navštívilo 
niekoľko ornitológov, ktorí vykonávali iba príležitostné alebo krátkodobé výskumy, napr. Bališ (1956), Bauer (1963, 1965, 1966), Bauer a Tichý 
(1957, 1960, 1963), Danko (1984, 1986a, 1986b, 1991), Ferianc (1941, 1977, 1979), Hrabár (1903, 1932), Hudec (1983, 1994), Hudec a Černý 
(1977), Klescht (1984), Klescht a kol. (1985), Literák (1998) a Literák a Haluzník (2000), Makatsch (1966), Matoušek (1962, 1963), Matou-
šek a kol. (2002), Matoušek (1957), Molnár (1933), Mošanský (1956, 1975, 1978, 1979), Mošanský a Sládek (1958), Turček a Spalek (2000). 
Systematickejšiemu výskumu vtákov CHVÚ Bukovské vrchy sa podrobnejšie venoval od roku 1974 Pčola a poznatky aj z kvantitatívnych 
výskumov a monitoringu prezentoval v prácach: Danko a kol. (2002, 2007a, 2007b), Danko a Pčola (2008), Hondong (2004), Literák a Pčola 
(1997), Pčola (1991, 1994, 2001, 2002, 2003, 2012), Voskár a kol. (1984). Pčola spolupracoval pri mapovaní hniezdneho rozšírenia vtákov 
v ČSSR (1973 – 1977), kde spracoval 8 kvadrátov spadajúcich aj do CHVÚ Bukovské vrchy (Šťastný a kol. 1987). Kvalitatívno -kvantitatívny 
výskum líniovými metódami bol robený hlavne na vodných tokoch okresu Snina (Pčola 1987), sporadický na vybraných úsekoch lesných 
porastov a horských hrebeňov (Pčola, Nutil nepublikované), ako aj metódou mapovania hniezdnych okrskov v NPR Stužica, NPR Havešová, 
PR Hrúnok a PP Ulička (Pčola 2012). Zisťovanie hustoty ďatľov, mlynárok, sýkoriek, kôrovníkov dlhoprstých a brhlíkov na 85 transektov 
s celkovou dĺžkou 147 km vykonali v rokoch 2001 – 2003 v rámci širšie koncipovaného výskumu Pčola a Nutil (Hondong 2004), metódou 
Distance Sampling (Buckland a kol. 2001). Údaje získané pri mapovaní 18 druhov vtákov v rokoch 2010 – 2013 na 153 bodových transektoch 
a metódou hniezdnych teritórií umožňujú pomerne presne stanoviť početnosť týchto druhov v CHVÚ Bukovské vrchy.
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Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Chrapkáč poľný
Dosahoval v rokoch 1990 – 2003 v Bukovských vrchoch početnosť 200 – 250 párov, na základe 
zberov kvantitatívnych údajov z rokov 2010 – 2012 bol odhad početnosti nižší (Rybanič a kol. 
2004, Ridzoň a kol. 2015). K pozitívnym zmenám z hľadiska biotopov došlo iba v intravilá-
noch bývalých obcí v zátopovej oblasti Vodárenskej nádrže Starina zvýšením podielu exten-
zívne využívaných trávnych porastov a úhorov s ruderálnymi spoločenstvami a rozptýlenými 
krovinami.

Jariabok hôrny
Dosahoval tu podľa kvantitatívnych údajov v rokoch 1990 – 2003 početnosť 700 – 800 párov, 
mapovaním v r. 2010 – 2012 sa odhadlo až 600 – 700 hniezdiacich párov (Rybanič a kol. 2004, 
Ridzoň a kol. 2015), čo je asi 16,7 % celoslovenskej hniezdnej populácie (3 000 – 5 000 hniezd-
nych párov, Danko a kol. 2002). Druh profituje aj v mladších a výškovo diferencovaných les-
ných porastoch.

Lelek lesný
Je významným druhom tohto CHVÚ 
a veľkosť jeho populácie bola v rokoch 
1990 – 2002 odhadovaná na 50 – 100 
párov (Rybanič a kol. 2004, Ridzoň 
a kol. 2015). Napriek zložitej metodi-
ke a nedostatku konkrétnych údajov 
sa populácia aj biotopy zdajú za študované obdobie stabilné. Pri tomto druhu bude 
potrebný špeciálny monitoring a mapovanie nových lokalít, hlavne na pasienkoch 
v rôznom štádiu sukcesie, s rozptýlenou drevinovou vegetáciou, hlavne borovicou.

Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Druh obýva prakticky celé územie CHVÚ. Najvyššia koncentrácia je v zalesnených oblastiach s väčšími zarybnenými tokmi v blízkosti. 
Početnosť sa podľa aktuálnych výskumov javí ako stabilná. Jednotlivé hniezdiská sa však môžu presúvať najmä v súvislosti s lesohospodár-
skou činnosťou.

Ďateľ bielochrbtý 
V roku 2003 sa robili expertné odhady z rokov 1990 – 2003 (SOS/BirdLife Slovensko 2010). Odhad populácie ďatľa bielochrbtého sa na úze-
mí CHVÚ Bukovské vrchy v rokoch 2001 – 2003 urobil metódou „distance sampling“ (Buckland a kol. 2001), a na základe kvantitatívneho 
výskumu na 85 transektoch s celkovou dĺžkou 147 km bol odhad početnosti 300 párov (Hondong 2004). Napriek tomu, že u tohto druhu 
ide v súčasnosti o vyššie odhady ako pred 10 rokmi, predpokladáme, že jeho populačný trend je stabilný a vtedy išlo o podhodnotenie 
odhadov.

Krutohlav hnedý
Obyvateľ okrajov lesov, zarastených pasienkov, brehových porastov či intravilánov s dutinami alebo s vtáčími búdkami. V súvislosti so za-
rastaním extenzívne obrábaných pasienkov a lúk dochádza k zmenšovaniu vhodného prostredia. Z tohto dôvodu sa síce početnosť javí ako 
stabilná, ale v najbližsom období môže dôjsť k úbytku.

Muchárik bielokrký
Patrí k relatívne početným druhom a typickým obyvateľom starších listnatých 
a zmiešaných lesov, pričom rád obsadzuje aj vtáčie búdky. Populácia muchárika 
bielokrkého sa za obdobie 10 rokov javí ako stabilná.

Muchárik malý
Je nehojným druhom obývajúcim staršie listnaté a zmiešané lesy s významným po-
dielom buka. Hniezdi hlavne v polodutinách a otvorených dutinách stromov. Pri 
muchárikovi malom sa v r. 2010 – 2012 zistil vyšší stav veľkosti populácie, ako bol 
odhadovaný pri vedeckom návrhu. Predpokladáme však, že ide len o spresnenie 
výsledkov mapovania, a nie o nárast populácie.

Chrapkáč poľný (Crex crex)Chrapkáč poľný (Crex crex)

Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)

Muchárik malý (Ficedula parva)Muchárik malý (Ficedula parva)
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Orol krikľavý
V tomto CHVÚ sú veľmi vhodné podmienky pre tento druh orla, ktorý dosahuje podľa dlhodobého monitoringu stabilnú početnosť 13 
párov (SOS/BirdLife Slovensko 2010).

Penica jarabá
Pomerne bežný druh zarastených lúk a pasienkov najmä s tŕnitými kríkmi (hloh, šípka, trnka). Keďže druhu sa dlhodobo venuje mini-
málna pozornosť, populačný trend nie jedostatočne známy.

Prepelica poľná
Prepelica ako typický druh otvorenej poľnohospodárskej krajiny v CHVÚ obýva najmä enklávy lúk a polí s obilninami. Podľa súčasných 
odhadov môžeme populáciu v CHVÚ pokladať za stabilnú. Po sprevádzkovaní Vodárenskej nádrže Starina však zalesnením a samovoľ-
ným zarastaním poľnohospodárskeho pôdneho fondu časť lokalít zanikla.

Rybárik riečny
Je druh typický na tokoch hlavne v podhorskej časti skúmanej oblasti. Počas 10 rokov sa 
registroval pokles jeho hniezdisk z 15 na 9.

Sova dlhochvostá
Za 10 rokov (2003 – 2013) sa zistil zvýšený počet (do 75 párov), je však možné, že ide len 
o kvalitnejšie výsledky mapovania.

Strakoš veľký
Tento druh nebol na území CHVÚ Bukovské vrchy počas mapovania v r. 2010 – 2012 
ani mimo neho registrovaný (Pčola, in litt.) a predpokladáme, že nepatrí k hniezdiacim 
druhom danej oblasti. Typický je tam v mimohniezdnom období.

Tesár čierny
V roku 2003 sa robi-
li expertné odhady 
z rokov 1990 – 2003 
(SOS/BirdLife Slo-
vensko 2010). Na zá-
klade kvantitatívneho 

výskumu na 85 transektoch s celkovou dĺžkou 147 km bol odhad 
tesára čierneho okolo 180 párov (Hondong 2004). Napriek tomu, že 
ide v súčasnosti o vyššie odhady ako pred 10 rokmi, predpokladá-
me, že jeho populačný trend je stabilný a vtedy išlo o podhodnotenie 
odhadov.

Včelár lesný
Druh obýva prakticky celé územie. Na základe doterajších poznatkov o rozšírení možno predpokladať, že populácia je v CHVÚ stabilná 
s odhadom 12 – 14 párov.

Žlna sivá
V roku 2003 sa robili expertné odhady z rokov 1990 – 2003 (SOS/Bird-
Life Slovensko 2010). Odhad populácie sa na území CHVÚ Bukovské 
vrchy v rokoch 2001 – 2003 urobil metódou „distance sampling“ (Buc-
kland a kol. 2001), a na základe tohto kvantitatívneho výskumu na 85 
transektoch s celkovou dĺžkou 147 km bol odhad populácie žlny sivej 
220 párov (Hondong 2004). Napriek tomu, že pri týchto druhoch ide 
v súčasnosti o vyššie odhady ako pred 10 rokmi, predpokladáme, že 
jeho populačný trend je stabilný a vtedy išlo o podhodnotenie odha-
dov.

Žltochvost hôrny
Druh v CHVÚ obýva predovšetkým staré horské lesy v hrebeňových 
častiach, často javorové bučiny. Koncom 20. storočia tu boli zistené 
denzity 1,42 páru/10 ha, resp. na 10 km dlhom transekte 10 spievajú-
cich samcov (Pčola 2012). V súčasnosti nie sú početnosť ani populačný 
trend pre nedostatok kvantitatívnych údajov známe.

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Bukovské vrchy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný  

trend

Bocian čierny >1% 9 6 – 9 stabilný

Ďateľ bielochrbtý >1% 150 500 – 600 stabilný

Chrapkáč poľný1 K1 200 150 – 200 klesajúci

Jariabok hôrny K1 700 600 – 700 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 300 300 – 400 stabilný

Lelek lesný K1 70   50 – 100 stabilný

Muchárik bielokrký >1% 2 600 2 400 – 3 300 stabilný

Muchárik malý >1% 1 000 1 200 – 2 000 stabilný

Orol krikľavý >1% 13 12 – 14 stabilný

Penica jarabá >1% 200 200 – 300 neznámy

Prepelica poľná1 >1% 40 30 – 50 stabilný

Rybárik riečny >1% 15   8 – 10 klesajúci

Sova dlhochvostá1 >1% 50 60 – 75 stabilný

Strakoš veľký >1% 15 0 klesajúci

Tesár čierny >1% 100 170 – 190 stabilný

Včelár lesný >1% 13 12 – 14 stabilný

Žlna sivá >1% 80 180 – 220 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 350 300 – 400 neznámy

1 volajúce samce

Ohrozenie
Najväčším ohrozením pre populácie vybraných vtáčích druhov CHVÚ Bukovské vrchy je lesná hospodárska činnosť (hlavne intenzívna 
ťažba dreva) na výmere > 10 % vhodných hniezdnych a potravných biotopov. Je s tým spojené nadmerné vyrušovanie hniezdiacich vtákov 
a fragmentácia biotopov. Zmeny v tradičnom využívaní krajiny (upustenie od pastvy, zarastanie lúk a pasienkov – úbytok potravných 
biotopov dravých vtákov), vypaľovanie trávnych porastov vedú k zmenám v preferovaných biotopoch druhov, ktoré sú viazané na trávne 
porasty. Žiaľ, na 25 – 50 % lokalít chrapkáča poľného prebiehajú v čase hniezdenia agrotechnické zásahy. Navyše menej ako 50 % hniezd-
nych lokalít lúčnych druhov je kosených od stredu k okrajom. Nedostatočná je aj kontrola dodržiavania legislatívy ochrany prírody a s tým 
súvisiace nedodržiavanie ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 25/2008 Z. z. vlastníkmi a užívateľmi.

Ochranárske aktivity
S cieľom zabezpečiť priaznivý stav biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov vybraných pre 
toto CHVÚ je potrebné monitorovať a kontrolovať výrub a vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa, spolupra-
covať s vlastníkmi a užívateľmi lesa pri tvorbe programov starostlivosti o les, projektov pozemkových úprav, najmä pri aplikácii metód 
obhospodarovania. S cieľom zachovania hniezdnych lokalít výberových vtáčích druhov podporovať tradičné využívanie pôdy a vylúčiť 
zmeny využívania pozemkov. Potrebné je tiež monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie ustanovení vyhlášky MŽP č. 25/2008 Z. z. na účely 
obmedzenia priamych strát v zistených lokalitách. Na poznanie aktuálnej situácie stavu výberových vtáčích druhov je potrebné pokračovať 
v monitoringu nových výskytových lokalít a zabezpečiť dlhodobý vhodný manažment na kľúčových hniezdiskách s vylúčením používania 
chemických látok, umelých hnojív a hnojovice vo významných hniezdnych lokalitách. Potrebné je tiež zlepšiť hniezdne podmienky výbe-
rových druhov inštaláciou búdok, úpravou hniezdnych stien. V záujme zlepšenia vzťahu obyvateľstva k prírode je potrebné organizovať 
výchovno -vzdelávacie podujatia a vydávať propagačné materiály.
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Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina – Porimavie

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 30/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová 
vrchovina – Porimavie
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ003
Rozloha: 30 187,70 ha
Lokalizácia: 48° 17´ 19´´ N, 20° 03´ 59´´ E
Administratívne začlenenie: Banskobystrický kraj – okresy Lučenec (15,9 %), Revúca (0,2 %), Rimavská Sobota (83,9 %)
Nadmorská výška: 148 – 722 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 54,8 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota

Charakteristika územia
CHVÚ sa nachádza v orografických častiach Rimavská kotlina a Cerová vrchovina. V porovnaní s navrhovanou rozlohou CHVÚ  
31 183 ha (Rybanič a kol. 2004) bolo vyhlásené v roku 2008 územie s rozlohou 30 187,7 ha. Hlavným dôvodom rozdielu bolo územné vy-
členenie intravilánov a niektorých poľnohospodárskych pozemkov z CHVÚ.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne tieto biotopy: najviac listnaté lesy 43,7 %, orná pôda nezavlažovaná až 31,4 %, poľnohospodárska krajina 
s prirodzenou vegetáciou 14,9 %, lúky a pasienky 5,5 %, zmiešané lesy 1,4 % a rozptýlená zeleň 1,5 %.

Územie patrí do teplej klimatickej oblasti, kde dominujú lesné a lesostepné spoločenstvá a extenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 
(pasienky, lúky). V lesných ekosystémoch prevládajú teplomilné dubové, zvlášť cerové lesy, panónske dubovo -hrabové lesy a vo vyšších 
polohách a na severných svahoch nad 600 m n. m. aj kvetnaté bukové lesy. Geomorfologicky a ornitologicky cenné sú aj skalné formácie 
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bývalých lomov a prirodzených skalných brál vulkanického pôvodu. Významnými sú niektoré mokrade a aj sekundárne mokraďové spolo-
čenstvá vodných nádrží. Okrem poľnohospodárstva, lesníctva a ochrany prírody je územie využívané na rekreáciu a na poľovníctvo.

CHVÚ je lokalizované v oblasti panónskeho biogeografického regiónu, dominujú tam hlavne druhy charakteristické pre panónsku (do 600 
m n. m.), menej aj pre karpatskú zoogeografickú oblasť (hlavne v oblasti najvyššieho vrchu Karanč, 725 m n. m.).

CHVÚ sa z väčšej časti prelína s územím CHKO Cerová vrchovina a nachádzajú sa tu MCHÚ, ktorých predmetom je najmä ochrana 
skalných a vodných biotopov: NPR Pohanský hrad, NPR Šomoška, NPR Ragač, PR Pokoradské jazierka, PR VN Gemerský Jablonec,  
PR Steblová skala, CHA Vinohrady, CHA Fenek, CHA Martinovská nádrž, PR Ostrá skala, PR Hajnáčsky hradný vrch, NPP Kostná dolina, 
PP Zaboda, PP Belinské skaly, PP Čakanovský profil, PP Soví hrad a PP Jalovské vrstvy.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie predstavuje jedno z piatich najvýznamnejších území Slovenska pre hniezdenie ohrozených vtákov 
viazaných na krajinu so stepným až lesostepným charakterom teplého klimatického pásma: strakoša kolesára a škovránika stromového. 
Okrem toho CHVÚ patrí na Slovensku medzi päť najvýznamnejších území pre dva druhy sťahovavých vtákov s nepriaznivým stavom 
v Európe, ktoré nie sú uvedené v Prílohe I smernice o vtákoch: výrika lesného a včelárika zlatého.

Vtáctvo tohto CHVÚ bolo posledne spracované v rámci monografie o bilaterálnych CHKO Cerová vrchovina a Karancs -Medves (Kiss 
a kol. 2007). Na území bolo dovtedy zaznamenaných celkovo 218 druhov vtákov. V dubových lesoch sú typické hniezdiace druhy ďateľ 
prostredný, muchárik bielokrký, vzácne aj kôrovník krátkoprstý, v svetlých dubinách a na pasienkoch so solitérmi dubov, ako aj v starých 
sadoch hniezdia napr. škovránik stromový, dudok chochlatý a výrik lesný. K zriedkavým hniezdičom starých bukových lesoch patria napr. 
bocian čierny, sova dlhochvostá a ďateľ bielochrbtý, v krovinách sú typické penica jarabá a strakoš obyčajný, v piesočných stenách často 
hniezdi včelárik zlatý. Pre územie sú typické aj viaceré významné vodné nádrže s bohatou mokraďovou vegetáciou, kde hniezdia napr. kaňa 
močiarna, bučiačik močiarny a ďalšie. Územie tiež poskytuje priaznivé hniezdne možnosti pre druhy viazané na vodný biotop, listnaté lesy 
a na otvorenú krajinu nížin. Územie je vhodným aj pre druhy viazané na hniezdny biotop skalných brál a skalných lesostepí.

Počiatky ornitologického bádania z predmetného územia sa datujú do prvej polovice 19. storočia, keď rozšírenie vtáctva na území Gemerskej 
stolice študoval L. Bartolomeides (Bartholomaeides 1806 – 1808) a G. Reuss (pozri Uhrin a Mlíkovský 2011). V druhej polovici 19. storočia 
pribudli o avifaune Gemera podrobnejšie práce (Lovassy 1883, 1888, von Tschusi 1884). Aktualizované údaje o rozšírení vtáctva v 20. storočí 
poskytli súborné diela Ferianca (1941, 1964, 1965, 1977, 1979) alebo regionálne práce Salaja (napr. Salaj 1985). Aktuálnejšie avifaunistické 
údaje pre obdobie rokov 1980 – 1999 priniesla publikácia Rozšírenie vtákov na Slovenku (Danko a kol. 2002), hoci jednotlivé kvadráty 
korešpondujúce s predmetným CHVÚ neboli rovnomerne a pravidelne mapované. Systematickejšie ornitologické mapovanie územia Ce-
rovej vrchoviny a Rimavskej kotliny, ale len vo vybraných lokalitách, prebehlo až koncom 20. storočia (Krištín a kol. 1995, Šteffek a kol. 
1996). V súvislosti s vyhlásením území Natura 2000 a s následným 
zisťovaním priaznivých stavov v sústave CHVÚ prebehlo mapovanie 
vybraných druhov vtákov aj na území CHVÚ Cerová vrchovina – 
Porimavie (ŠOP SR 2002, 2014). Hoci sa počas mapovania v rokoch 
2010 až 2013 použila pre jednotlivé druhy vtákov špecializovaná me-
todika, personálne pokrytie vzhľadom na veľkosť územia a mapo-
vaciu náročnosť niektorých druhov (najmä spevavce) neumožnilo 
získať podrobnejšie údaje pre všetky druhy vtákov, ktoré sú pred-
metom ochrany v CHVÚ. Súborné kvantitatívne a kvalitatívne prá-
ce o rozšírení vtákov aj napriek doterajšiemu úsiliu pre toto územie 
stále chýbajú. Okrem faunistického prieskumu na území Cerovej 
vrchoviny a Rimavskej kotliny prebehol špecializovaný výskum bio-
topových nárokov vzácnejších vtáčích druhov Slovenska (napr. Salaj 
1991, Bató 2006) a potravnej a reprodukčnej ekológie sov (Obuch 
1998, 2003, Sárossy 2001).
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Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Strakoš kolesár
Početnosť aj populačný trend druhu korešponduje so stavom pre priľahlé 
CHVÚ Poiplie a Poľana (Krištín 2010, Krištín a kol. 1997, Mojžiš a kol. 2011, 
Černecký a kol. 2014) a odráža pokračujúci ústup druhu na západnom aj se-
vernom okraji jeho hniezdneho areálu. Strakoš kolesár v CHVÚ Cerová vr-
chovina – Porimavie vykazuje ešte pomerne súvislú populáciu a lokálne vyš-
šiu hniezdnu hustotu v malej kotlinovej časti CHVÚ, konkrétne pozdĺž rieky 
Slaná. Zaujímavé je tiež porovnanie výskytu s CHVÚ Poľana, pričom druh sa 
v CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie v jeho kopcovitejších častiach s exten-
zívne obhospodarovanými lúkami a pasienkami nevyskytuje a hniezdi iba v rovinatejších častiach s intenzívnejším poľnohospodárstvom.

Škovránik stromový
Súčasné podmienky v predmetnom CHVÚ, konkrétne v xerotermných svahových čas-
tiach Cerovej vrchoviny sú priaznivé pre jeho početnosť aj populačný trend. V budúcnosti 
však bude potrebný pravidelný monitoring druhu, ktorý by mohol priniesť presnejší od-
had miery medziročnej fluktuácie a zistenie jej prípadných príčin.

Včelárik zlatý
Pri tomto druhu je rozpor 
medzi odhadom vedeckého 
návrhu v r. 2003 a nedáv-
nym mapovaním a z toho 
vyplývajúci nesúlad pre po-
pulačný trend, ktorý súvisí 
s podhodnotením odha-
dov vo vedeckom návrhu. 
Početnosť tohto druhu je 
aj v tomto CHVÚ silne zá-
vislá od ľudských aktivít na 
hniezdiskách a v ich okolí 
a hlavnou príčinou lokálnych poklesov populácie je najmä strata hniezdneho biotopu.

Výrik lesný
Výsledky mapovania v r. 2010 – 2013 poukázali na výrazný pokles početnosti druhu 
v CHVÚ (ŠOP SR 2014). Treba však poznamenať, že monitoring tohto druhu je relatívne 
časovo náročný a výsledky pre také rozsiahle územie nemusia znamenať len reálny pokles 
populačných stavov. Druh bol v r. 2010 – 2013 registrovaný v severnej časti CHVÚ, kde 
sa v r. 1999 – 2002 nachádzali viaceré hniezdne lokality (napr. Sárosssy 2001, Kohulák ex 
Danko a kol. 2002), zriedkavejšie bol zistený v južnej časti. Pri tomto druhu bude zvlášť 
potrebné zistiť, či ide o negatívny populačný a areálový trend alebo len o metodickú chybu.

Ďalšie významné druhy
Bučiačik močiarny
Početnosť v CHVÚ podlieha dosť výrazným medziročným vý-
kyvom v závislosti od stavu vhodných hniezdnych biotopov. 
V mokrých rokoch, bohatých na zrážky je početnosť vyššia. Fluk-
tuácia početnosti je asi pre tento druh prirodzená a populačný 
trend zatiaľ stabilný.

Pipíška chochlatá
Druh otvorenej krajiny s výrazne negatívnym populačným tren-
dom v celej strednej Európe. Veľký rozdiel odhadu početnosti 
vo vedeckom návrhu so súčasným odhadom súvisí aj s vyňatím 
intravilánu miest a obcí z vlastného územia CHVÚ, kde hniezdi 
väčšia časť populácie.

Strakoš kolesár (Lanius minor)

Škovránik stromový (Lullula arborea)Škovránik stromový (Lullula arborea)

Včelárik zlatý (Merops apiaster)Včelárik zlatý (Merops apiaster)

Výrik lesný (Otus scops)Výrik lesný (Otus scops)

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
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Prepelica poľná

Obýva otvorenú poľnohospodársku krajinu. Známe sú významné medziročné zmeny v po-
četnosti s klesajúcou tendenciou. Tento jav je známy v značnej časti strednej Európy a je 
pravdepodobne dôsledkom intenzifikácie poľnohospodárstva a nadmerného odstrelu na zi-
moviskách.

Výsledky mapovania v rokoch 2010 – 2013 naznačujú z krátkodobého hľadiska (od r. 2003) 
relatívne stabilnú hniezdnu početnosť ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, kane močiar‑
nej, krutohlava hnedého, rybárika riečneho, včelára lesného a výra skalného. Interpretá-
cia rozdielov v početnosti medzi dvoma obdobiami mapovania je však pre ne náročná.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bučiačik močiarny >1% 3 3 – 6 stabilný

Ďateľ prostredný >1% 110 150 – 300 stabilný

Hrdlička poľná >1% 400 250 – 450 stabilný

Kaňa močiarna >1% 8 4 – 7 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 130 120 – 140 stabilný

Penica jarabá >1% 200 150 – 200 stabilný

Prepelica poľná1 >1% 175 125 – 175 klesajúci

Pipíška chochlatá >1% 70   8 – 12 klesajúci

Rybárik riečny >1% 12   8 – 12 stabilný

Strakoš kolesár K1 20   7 – 12 klesajúci

Škovránik stromový K1 110   80 – 150 stabilný

Včelár lesný >1% 15 10 – 15 stabilný

Včelárik zlatý K3 70 110 – 150 stabilný

Výr skalný >1% 4 1 – 3 stabilný

Výrik lesný K3 7,5 3 – 5 klesajúci

1 volajúce samce

Ohrozenie
K významným ohrozeniam priaznivých stavov kritériových druhov vtákov v CHVÚ patrí postupná premena biotopov otvorenej kultúrnej 
krajiny s mozaikou nízkych trávnatých porastov a s rozptýleným stromovým a krovinovým porastom na intenzívne využívanú, resp. na 
druhej strane opustenú a zarastajúcu krajinu. Na biotop negatívne vplývajú aj intenzifikácia pasenia, veľkoplošné kosenie, sceľovanie po-
zemkov a zvýšená intenzifikácia a chemizácia rastlinnej výroby. Mimoriadnym ohrozením na tradičných hniezdnych stanovištiach strako-
ša kolesára a výrika lesného je tiež postupný úbytok vysokokmenných drevín, kam patrí najmä zánik líniových porastov, vetrolamov a alejí 
na okraji extenzívne obhospodarovaných pozemkov (lúky, pasienky, nízky a riedky porast poľnohospodárskych plodín). Pri kritériovom 
druhu včelárika zlatého je najdôležitejším ohrozením ničenie a rozpad piesčitých ťažobných stien a postupné zvetrávanie neudržiavaných 
hniezdnych stanovíšť.

Ochranárske aktivity
Podpora a stimulácia tradičného extenzívneho hospodárenia môže byť jedným z nástrojov na zabránenie postupnej degradácii trávnych 
biotopov (lúk a pasienkov) aj vzhľadom na rozľahlosť tohto územia. Dôležité je udržať bohatú mozaikovitosť krajiny (striedania rôznych 
biotopov a typov obhospodarovania). Toto môže zabezpečiť napr. séria viacerých susediacich maloplošných hospodárstiev udržujúcich 
pozemky mozaikovitým kosením, pastvou a najmä ponechávaním častí trávnych porastov počas jednotlivých rokov bez pasenia alebo 
kosenia. Mozaikovité kosenie trávnatej vegetácie je potrebné zabezpečiť prioritne v okolí všetkých známych hniezdnych stanovíšť výrika 
lesného a strakoša kolesára. Pre známe hniezdne stanovištia strakoša kolesára aj výrika lesného je potrebné zabezpečiť náhradnú výsadbu 
líniových porastov listnatých drevín, v prípade likvidácie starých sadov ich postupnú, resp. okamžitú náhradu a určite ponechanie tradič-
ných hniezdnych stromov. Revitalizácia a údržba vybraných pieskových lomov, najmä v takých lokalitách, kde hrozí nižšia miera konfliktu 
druhu s človekom (včelári, ťažba piesku súkromnými osobami), je nevyhnutná pre zachovanie populácie včelárika zlatého. Potrebná je aj 
zvýšená ochrana hniezdnych lokalít včelárika zlatého pred ťažbou, pretože tam nezriedka dochádza k ťažbe aj počas obdobia hniezdenia.

Výr skalný (Bubo bubo)Výr skalný (Bubo bubo)
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Chránené vtáčie územie Čergov

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 28/2011 Z. z. z 1. februára 2011, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Čergov
Účinnosť: 15. 1. 2011
Kód územia: SKCHVÚ052
Rozloha: 35 849,71 ha
Lokalizácia: 49° 12´ 25´´ N, 21° 4´ 26´´ E
Administratívne začlenenie: Prešovský kraj – okresy Bardejov (44,4 %), Prešov (6,7 %), Sabinov (32,1 %) a Stará Ľubovňa (16,7 %)
Nadmorská výška: 400 – 1 157,2 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0,8 %
Územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Regionálne centrum ochrany prírody, Prešov

Charakteristika územia
CHVÚ Čergov sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v oblasti Východné Beskydy, v orografickom celku Čergov. Juhovýchodný 
okraj územia zasahuje do Podhôľno -magurskej oblasti a celku Spišsko -šarišské medzihorie.

Územie leží v mierne chladnej a veľmi vlhkej klimatickej oblasti, je odvodňované riekami Topľa (severná a východná časť), Ľutinka, Torysa 
(juhovýchodná časť) a Poprad (severozápadné svahy). Geologické podložie je tvorené flyšom s prevahou pieskovcov a menej ílovcov. Nad-
morská výška územia sa pohybuje od 400 m v juhovýchodnej časti v okolí Malého Slivníka po najvyšší bod pohoria Minčol (1 157,2 m n. m.).

CHVÚ Čergov je charakteristické hornatou, prevažne zalesnenou krajinou (77,2 %), v ktorej prevládajú listnaté a zmiešané lesy, najmä 
jedľo -bučiny, bučiny, v predhoriach územia miestami aj dubo -bučiny. Iba minimum porastov tvoria ihličnaté lesy. Menej významnú časť 
výmery územia zaberajú trvalé trávne porasty (17,1 %), ktoré sú sústredené spolu s ornou pôdou (2,8 %) hlavne na odlesnených okrajoch 
územia v predhoriach. Na hrebeňoch sú často neobhospodarované horské lúky. Zvyšok výmery územia zaberajú záhrady, ovocné sady, 
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vodné plochy, zastavané a ostatné plochy. Na nelesných pozemkoch prevláda naj-
mä rastlinná výroba a pasenie dobytka.

Územie CHVÚ sa v centrálnej časti prekrýva s územím európskeho významu 
SKUEV0331 Čergovský Minčol a územím európskeho významu SKUEV0332 
Čergov. V rámci CHVÚ sú umiestnené 4 národné prírodné rezervácie (Čergov-
ská javorina, Hradová hora, Čergovský Minčol a Pramenisko Tople), 3 PR (Vlčia, 
Livovská lešina a Slatina pri Šarišskom Jastrabí) a 4 PP (Bradlové pásmo, Rebrá, 
Lysá hora a Kyjovské bradielko).

V porovnaní s navrhovanou rozlohou CHVÚ vo vedeckom návrhu (42 495 ha, 
Rybanič a kol. 2003), je územie menšie o 6 645,3 ha (15,6 %). Hlavným dôvodom 
tohto rozdielu bolo vyčlenenie väčšiny intravilánov s ich bezprostredným okolím 
a veľkej časti poľnohospodársky využívaných pozemkov po obvode CHVÚ.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Čergov je významné predovšetkým pre hniezdenie lesných druhov vtákov, 
najmä sov, dravcov, dutinových hniezdičov a vtákov hniezdiacich alebo loviacich 
na lúkach a pasienkoch. CHVÚ je jedným z piatich najvýznamnejších území na 
Slovensku pre hniezdenie sovy dlhochvostej. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % ná-
rodnej populácie druhov: bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, ďubník trojprstý, chrap-
káč poľný, jariabok hôrny, krutohlav hnedý, kuvičok vrabčí, lelek lesný, muchár 
sivý, muchárik bielokrký, muchárik malý, orol krikľavý, orol skalný, penica jarabá, 
prepelica poľná, pôtik kapcavý, pŕhľaviar čiernohlavý, rybárik riečny, tesár čierny, tetrov hoľniak, včelár lesný, žlna sivá, žltochvost hôrny.

Čergov nebol v rámci ornitologického prieskumu v minulosti cieľom systematického inventarizačného prieskumu rozšírenia a početnosti 
vtáctva. Prieskum sa tu realizoval len ako súčasť prác na zistenie rozšírenia vzácnejších druhov dravcov (Mošanský 1972, 1974, 1975) alebo 
prác venovaných monitoringu populácií vtáctva na lokálnej úrovni (Palášthy a Voskár 1966, Palášthy a kol. 1987). Prvýkrát boli tieto údaje 
z rôznych zdrojov synteticky zhrnuté do zhodnotenia odhadu početností aspoň pri vzácnejších druhoch vo vedeckom návrhu CHVÚ (Ry-
banič a kol. 2003), resp. v publikácii o významných vtáčích územiach na Slovensku (Rybanič a kol. 2004). Tieto práce zahŕňali doterajšie 
a aktuálne výsledky monitoringu vtáctva (realizovaného v rokoch 2002 – 2003 s cieľom zhodnotenia veľkosti populácií) a zosumarizovali 
ich v prípade vzácnejších druhov. V území následne nepokračoval systematický monitoring vtáctva. Opätovne boli aspoň čiastočne sledo-
vané len vzácnejšie druhy (orly skalné, orly krikľavé). Komplexnejší monitoring sa zrealizoval až v r. 
2014 – 2015, keď boli sledované všetky predmety ochrany v severovýchodnej a východnej časti úze-
mia a študované lokality boli na vybraných miestach umiestnené aj na juhozápadnom okraji územia.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Sova dlhochvostá
Na území CHVÚ Čergov je aktuálny odhad populácie sov dlhochvostých z r. 2012 60 – 80 párov. 
Oproti vedeckému návrhu (Rybanič a kol. 2003), keď bola priemerná početnosť odhadnutá na 70 pá-
rov, nedošlo k výraznejším zmenám početnosti druhu. Vo viacerých iných územiach však populácie 
rastú, rovnako ako celková populácia druhu na Slovensku. Súčasná stabilná populácia v území tak 
môže byť len dôsledkom fragmentácie lesných porastov a zmenšenia rozlohy vhodných biotopov, 
v ktorých sa však zväčšila celková denzita druhu.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Čergov

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 11   8 – 14 stabilný

Ďateľ bielochrbtý >1% 120 100 – 140 stabilný

Ďubník trojprstý >1% 40 30 – 50 stabilný

Chrapkáč poľný >1% 90 40 – 70 stabilný

Jariabok hôrny >1% 400 250 – 400 klesajúci 

Krutohlav hnedý >1% 200 150 – 250 stabilný

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)



44

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Kuvičok vrabčí >1% 45 40 – 50 stabilný

Lelek lesný >1% 25 30 – 50 stabilný

Muchár sivý >1% 800 300 – 500 klesajúci

Muchárik bielokrký >1% 2 800 2 000 – 3 200 stabilný

Muchárik malý >1% 800     800 – 1 200 stabilný 

Orol krikľavý >1% 21 18 – 24 stabilný

Orol skalný >1% 3 2 – 4 stabilný

Penica jarabá >1% 150 125 – 175 stabilný

Pôtik kapcavý >1% 30 25 – 35 stabilný

Prepelica poľná >1% 70   70 – 100 stabilný 

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 600 100 – 200 klesajúci

Rybárik riečny >1% 20 15 – 25 stabilný

Sova dlhochvostá K1 70 60 – 80 stabilný

Tesár čierny >1% 100   90 – 110 stabilný

Tetrov hoľniak >1% 7,5 0 klesajúci

Včelár lesný >1% 13 11 – 15 stabilný

Žlna sivá >1% 80   60 – 100 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 150 40 – 60 klesajúci

Ďalšie významné druhy
U chrapkáča poľného bol zistený nižší počet hniezdnych teritórií ako vo vedeckom návrhu. Kým v r. 2003 sa počet odhadoval na 90 chrap-
kajúcich samcov, aktuálnym monitoringom v severovýchodnej polovici sa potvrdilo len 21 teritórií (Buday in litt.). Pri odhade početnosti 
na nemapované časti CHVÚ s podobnými hniezdnymi podmienkami je tak celkový odhad početnosti na úrovni 40 – 70 chrapkajúcich 
samcov. Tento nižší odhad je však spôsobený predovšetkým zmenami hraníc a celkový trend populácie sa odhaduje ako stabilný.

Podľa aktuálneho odhadu sa však javí ako mierne klesajúca početnosť populácie jariabka hôrneho. Tento pokles môže byť dôsledkom 
fragmentácie hniezdnych biotopov, na jeho potvrdenie je však potrebné realizovať doplňujúci monitoring v území.

Ako stabilný je odhadovaný súčasný stav krutohlava hnedého a prepelice poľnej. V prípade prepelice bolo monitoringom v severový-
chodnej časti územia zistených 28 teritórií, odhad populácie v celom území (vrátane nemonitorovaných častí v roku 2014 – 2015) je tak na 
úrovni 70 – 100 volajúcich samcov. Tento odhad je vyšší ako odhad v roku 2003, je však spôsobený zreálnením počtov.

Naopak, vyšší odhad ako pri vedeckom návrhu bol zistený u lelka lesného. Kým vo vedeckom návrhu sa početnosť odhadovala na 25 párov, 
aktuálny odhad sa pohybuje na úrovni 30 – 50 párov. Len monitoringom v rokoch 2014 – 2015 bolo zistených 7 hniezdnych teritórií v ma-
lej časti CHVÚ (Buday in litt.). Najviac bolo zistených v okolí obce Fričkovce v lokalite „Pod Krivou horou“, a to 3 teritóriá. Dve teritóriá 
boli zistené v okolí obce Bogliarka a ďalšie dve v Lukove pri cintoríne. Vzhľadom na to, že podobné biotopy ako v uvedených lokalitách sa 
nachádzajú aj inde, v CHVÚ možno odhadovať, že skutočný stav druhu v území je vyšší ako pôvodne uvádzaný.

Početnosť muchárika bielokrkého a malého sa v strednodobom hodnotení za posledné decénium 
javí ako stabilná, nedošlo k výraznejším zmenám početnosti pri týchto druhoch.

Podobne ako u muchárikov stabilný stav početnosti bol zistený pri druhoch ďatľov – žlna sivá, tesár 
čierny, ďubník trojprstý. Vzhľadom na to, že na území stále nedošlo k takej výraznej fragmentácii 
lesných porastov, ktoré sú hniezdnymi biotopmi týchto druhov, ako je to v prípade iných území 
(napríklad v Levočských vrchoch). Stabilný trend početnosti je aktuálne odhadovaný aj u ďatľa bie‑
lochrbtého s výskytom druhu v zachovalejších starých listnatých, resp. zmiešaných lesoch s dostat-
kom mŕtveho dreva.

Podobne ako u ďatľov aj u kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého je v súčasnosti odhadovaný sta-
bilný trend početnosti a populácia na nezmenenej úrovni.

U lesných druhov bol zistený stabilný trend početnosti ešte u bociana čierneho, orla krikľavého, 
orla skalného a včelára lesného. Vzhľadom k fragmentácii lesných porastov v území je však po-
trebné pozorne sledovať prebiehajúcu ťažbu a zabezpečiť ochranu okolia hniezd a kľúčových lokalít 
pre hniezdenie uvedených druhov.

Naopak, klesajúca početnosť bola zistená u žltochvosta hôrneho. Napriek monitoringu vo vhod-
ných lokalitách, kde boli zaznamenané aj hniezdne teritóriá iných druhov vyžadujúcich zachovalejšie lesné porasty (napríklad ďateľ bie-

Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola)Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola)
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lochrbtý, muchárik malý), nebol druh v posledných rokoch v lesných porastoch zaznamenaný vôbec. Je pravdepodobné, že viacero teri-
tórií ušlo pozornosti, keďže monitoring v území nebol taký intenzívny ako v prípade iných CHVÚ. Na základe toho je možné usúdiť, že 
početnosť nedosahuje pôvodne uvádzanú priemernú veľkosť 150 teritórií. Pri rozsahu monitoringu realizovanom v roku 2014 – 2015 by 
došlo k zaznamenaniu aspoň jednotlivých teritórií pri takejto odhadovanej veľkosti. Preto sa aktuálne predpokladá výrazne nižšia veľkosť 
populácie a celkový ústup druhu v území. Ten však podobne ako v iných územiach na Slovensku môže byť skôr dôsledkom zhoršenia stavu 
na zimoviskách. Podobne bol nižší počet zistený aj u muchára sivého, tu je však skôr pravdepodobné, že len došlo k zreálneniu odhadu.

Súčasný stav penice jarabej možno pokladať za stabilný bez výraznejších zmien početnosti druhu s výskytom v poľnohospodárskej pôde, 
trávnych porastoch s krovitými okrajmi, resp. s dostatočnými zastúpením krovín.

Spomedzi poľnohospodárskych druhov vykazuje významný pokles populácia pŕhľaviara čiernohlavého. Pôvodne bola odhadovaná jej 
veľkosť v území na priemernej úrovni 600 párov. Monitoringom v území sa v severovýchodnej polovici územia zistilo len 18 hniezdnych 
teritórií (Buday in litt.). Vzhľadom na realizovanú metódu (bodový transekt) mohlo uniknúť pozornosti viacero hniezdnych teritórií. Počet 
teritórií, v ktorých však takto unikol pozornosti, určite nedosahuje stovky párov, preto aktuálny počet párov v celom CHVÚ je v súčasnosti 
odhadovaný na úrovni 100 – 200 párov. Pokles je čiastočne spôsobený vyčlenením intravilánov a poľnohospodárskej pôdy po obvode 
CHVÚ. Zistené počty sú však niekoľkonásobne nižšie ako pôvodný odhad, nie sú teda len dôsledkom zmeny hraníc, ale aj celkového po-
klesu početnosti druhu v území.

Početnosť rybárika riečneho sa oproti návrhu z roku 2003 javí ako stabilná, nedošlo k jej výraznejším zmenám.

Najnegatívnejší vývoj bol zistený u tetrova hoľniaka. V rámci CHVÚ Čergov prežívali podľa návrhu z roku 2003 na území posledné jedince. 
Počet sa odhadoval na úrovni 7 – 8 kohútov. V súčasnosti sa na sledovanom území nepotvrdil hniezdny výskyt druhu. Hlavnou príčinou prav-
depodobného vymiznutia populácie tetrovov v CHVÚ je úbytok hôľ v dôsledku ich úplného zarastenia. Ešte v polovici dvadsiateho storočia 
boli poľnohospodársky ako pasienky intenzívne využívané najvyššie časti Čergova, kde sa rozsiahle hole rozprestierali na hrebeni od vrcholu 
Hrašovíku po vrchol Čergov, ďalej v okolí Minčola a od Malého Minčola po Murianik. V dôsledku ukončenia pastvy na týchto územiach 
postupne tieto hole zarástli lesom, resp. boli zalesnené. Týmto spôsobom tak desaťročia dochádza k zhoršeniu hniezdnych podmienok pre tet-
rova hoľniaka. Podobný vývoj je však zaznamenaný aj v iných územiach na Slovensku, v dôsledku čoho v iných CHVÚ druh rovnako vymizol 
(Slovenský raj, Levočské vrchy) a inde je jeho populácia na kriticky nízkej úrovni (napr. Horná Orava).

Ohrozenie
Najväčším ohrozením pre výberové vtáčie druhy je degradácia biotopov, predovšetkým intenzívnou 
lesohospodárskou činnosťou realizovanou v porastoch v čase hniezdenia. Ide najmä o ťažbu v starších 
lesných porastoch, ktoré dosiahli rubný vek, ale aj výchovné zásahy do porastov a iné práce v okolí 
hniezd. Ďalšou závažnou hrozbou je zvýšená lesohospodárska činnosť spôsobená veternými kalamita-
mi, spojená s nevhodným hospodárením a so zvýšenou ťažbou v starších porastoch, pri ktorej ostáva 
v území len malá časť starších lesných fragmentov dôležitých pre hniezdenie vtáctva. Problematickým 
sa v súčasnosti stalo využívanie drevnej hmoty (a to vrátane zdravých stromov) na bioenergetické účely, 
ktoré ďalej prispieva k fragmentácii lesných porastov.

K ohrozeniam stredného významu patrí poľnohospodárska činnosť, vypaľovanie trávy a vyrušovanie 
vtáctva spojené s neprimeranými rekreačnými a oddychovými aktivitami. Z hľadiska poľnohospodár-
skeho využitia územia ide najmä o neobhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, rozorávanie trvalých 
trávnych porastov a o zmenu plodín, ktoré ohrozujú hlavne druhy hniezdiace v otvorenej krajine, akými sú napríklad chrapkáč poľný a pre-
pelica poľná. K zániku hniezdnych biotopov (obzvlášť krutohlava hnedého, penice jarabej, pŕhľaviara čiernohlavého) prispieva aj zvýšený 
výrub nelesnej zelene na energetické účely. Sekundárnou hrozbou je tiež zníženie dostupnosti potravnej ponuky, čo je zapríčinené inten-
zifikáciou hospodárenia, najmä veľkoplošným pestovaním hustosiatych plodín, neprimeranou aplikáciou pesticídov a zánikom sysľovísk.

Ochranárske aktivity
Vzhľadom na predmety ochrany je dôležité v území zabezpečiť pre ich dlhodobé prežitie predovšetkým dostatočnú rozlohu starších les-
ných porastov. Takto je potrebné nastaviť aj plány starostlivosti o les tak, aby počas ich realizácie vždy v území ostala zachovaná dosta-
točná rozloha starších lesných porastov a zároveň časť starších lesných porastov bola prísnejšie chránená národnou sústavou chránených 
území (resp. je potrebné podporovať vznik súkromných chránených území). Okrem toho je dôležité zisťovať polohu hniezdisk dravcov 
a hniezdnych stromov dutinových hniezdičov a zabezpečiť v okolí hniezd dravcov ochranné zóny s limitovaným lesným hospodárením, 
ako aj ochranu hniezdnych stromov dutinových hniezdičov. Pri kalamitnej ťažbe (ale aj pri plánovanej obnove) lesných porastov je dôležité 
zabezpečiť zachovanie vždy aspoň 5 zdravých stromov na 1 ha na dožitie.

V prípade nelesných plôch je potrebné zachovať dostatočný rozsah nelesnej drevinovej vegetácie pre hniezdenie penice jarabej a krutohlava 
hnedého, a zároveň neznižovať rozsah trávnych porastov a zabezpečiť ich dlhodobé obhospodarovanie. Na tieto účely je potrebné vhodne 
nastaviť poľnohospodárske dotácie, aby motivovali poľnohospodárov hospodáriť v súlade s cieľmi ochrany v území (t. j. napríklad umožniť 
ponechanie vyššieho zastúpenia krovín na vybraných lokalitách a pod.). Okrem uvedeného je dôležité tiež zabezpečiť obnovu populácie 
sysľa pasienkového v území, ktorý pôvodne bol početný po celom obvode Čergova a slúžil ako významný zdroj potravy orla skalného 
a iných dravcov. V dôsledku útlmu pasienkárstva väčšina sysľovísk zanikla. Je preto rovnako potrebné nastaviť dotácie pre poľnohospodá-
rov tak, aby ich motivovali pásť v týchto lokalitách, a zároveň realizovať programy reštitúcie sysľa pasienkového na historických lokalitách.

Tesár čierny (Dryocopus martius)Tesár čierny (Dryocopus martius)



46

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 27/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Dolné Pohronie
Účinnosť: 1. 8. 2008
Kód územia: SKCHVÚ004
Rozloha: 229,32 ha
Lokalizácia: 47° 48´ 10´´ N, 18° 26´ 9´´ E
Administratívne začlenenie: Nitriansky kraj – okresy Komár-
no (78,7 %), Levice (5,1 %), Nové Zámky (16,2 %)
Nadmorská výška: 110 – 150 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 2,5 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody 
SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Dunaj-
ská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v Podunajskej nížine v celku Podunajská pahorkatina. Skladá sa zo štyroch samostatných 
častí vzdialených od seba cca 10 – 25 km. Celé územie je tvorené sprašovými tabuľami a riečnymi terasami s prevládajúcim biotopom or-
nou pôdou (69,7 %). Prevažne poľnohospodárska krajina s výraznejším zastúpením prirodzenej, najmä xerotermnej vegetácie tvorí 22,9 % 
a listnaté lesy 7,3 %. Zvyšok územia pokrývajú vinice, lúky a trvalé kultúry. Vlastný hniezdny biotop druhu, ktorý je predmetom ochrany 
v CHVÚ – včelárika zlatého, tu tvoria kolmé pieskové a sprašové steny, ktoré vznikli po ťažbe piesku. Sú obklopené xerotermnou vegetáciou 
stepného alebo lesostepného charakteru s prevažne južnou expozíciou. Tie predstavujú aj významný potravný biotop druhu. Prevládajúcou 
hospodárskou činnosťou v území je poľnohospodárstvo (pestovanie obilia, kukurice, slnečnice a vinohradníctvo). Ťažba piesku je obme-
dzená na minimum. Súčasťou CHVÚ je PR Jurský Chlm, ktorá bola vyhlásená s cieľom ochrany vzácnych druhov rastlín.
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Pôvodný návrh CHVÚ (1 210 ha) päťnásobne prevyšoval jeho súčasnú rozlohu. Redukované boli najmä plochy s ornou pôdou a čiastočne 
s lúčnymi porastmi, ale aj časť s hniezdnou stenou v aktívnej ťažobnej oblasti.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedno z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie včelárika zlaté-
ho na Slovensku. Populácia druhu v CHVÚ pritom slúži ako zdrojová populácia aj 
pre ďalšie vhodné lokality a šírenie druhu v širšom okolí. Okrem včelárika zlatého 
v piesčitých stenách hniezdia aj ďalšie druhy, najmä brehule hnedé, vrabce poľné, ale 
sporadicky aj žltochvost domový, trasochvost biely, skaliarik sivý či dokonca dudok 
chochlatý. Xerotermnú nízkobylinnú vegetáciu v okolí sprašových stien využívajú 
napr. ľabtuška lúčna, pŕhľaviar čiernohlavý, kroviny strakoš obyčajný a penica jarabá.

Výskum avifauny, resp. monitoring početnosti včelárika zlatého na jednotlivých hniezdnych lokalitách v rámci CHVÚ sa realizuje len 
v ostatnom období. Niekoľko sporadických údajov zo skoršieho obdobia možno nájsť len v širšie koncipovaných prácach (napr. Danko 
a kol. 2002).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Včelárik zlatý
Hniezdna populácia druhu v predmetnom území dosahovala v rokoch 1996 – 2002 okolo 
100 párov, v návrhu sústavy chránených vtáčích území z roku 2003 sa pôvodne uvádzalo cca 
70 párov. V porovnaní s týmto obdobím v súčasnosti početnosť druhu v CHVÚ poklesla takmer 
o 45 %, pričom na väčšine lokalít hniezdi menej ako po 10 párov. Výraznejší pokles sa zaznamenal 
najmä v lokalitách Bátorove Kosihy (ďalej od obce) a Pastovce, ale aj v časti lokality Jurský Chlm.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Dolné Pohronie

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Včelárik zlatý K3 70 50 – 621 klesajúci

1 vrátane aktívnej ťažobnej jamy, ktorá bola vyňatá z územia CHVÚ

Ohrozenie
K najvýznamnejším dlhodobo pôsobiacim negatívnym faktorom ovplyvňujúcim 
početnosť včelárika zlatého na jednotlivých hniezdnych lokalitách v CHVÚ je 
degradácia piesočných stien ich zosúvaním a následným zmierňovaním ich sklonu 
a postupným zarastaním bylinnou vegetáciou a náletovými drevinami (agát biely, 
pajaseň žliazkatý). Takéto steny sú pre včeláriky neatraktívne a súčasne zvyšujú 
riziko predácie hniezd aj dospelých vtákov. K ďalším negatívnym vplyvom patrí 
nelegálna ťažba piesku na hniezdnych lokalitách v čase hniezdenia včelárika a po-
užívanie agrochemikálií (insekticídy, herbicídy) na okolitých poľnohospodárskych 
pozemkoch. Intenzívna poľnohospodárska činnosť a obmedzená rozloha trvalých trávnych porastov v okolí hniezdnych stien výrazne zni-
žuje potravnú ponuku pre hniezdiacich vtákov.

Ochranárske aktivity
Keďže väčšina hniezdnych stien v CHVÚ je umelého pôvodu (vznikli po ťažbe piesku) a bez možnosti ich prirodzenej obnovy napr. boč-
nou eróziou, hlavné ochranárske aktivity by mali byť zamerané na udržiavanie ich optimálneho stavu pre hniezdenie cieľového druhu. 
Sukcesnému zarastaniu stien možno zabrániť pravidelnou, v dvoj- až trojročných intervaloch opakujúcou sa likvidáciou náletových drevín 
a odstraňovaním zosunutého materiálu v okolí hniezdnych stien v mimohniezdnom období. Takéto odstránenie náletových drevín s pozi-
tívnym výsledkom bolo realizované napr. v časti Jurský Chlm pred vyhlásením CHVÚ v roku 2006 (Muránsky a Lengyel 2006). Dlhodo-
bejším opatrením na zabránenie zarastania stien je obnova tradičnej pastvy dobytka v okolí stien.

Nelegálnej ťažbe piesku v hniezdnom období možno zabrániť najmä pravidelnou kontrolou hniezdnych stien. Zlepšiť potravnú ponuku je 
možné obmedzením chemizácie poľnohospodárstva alebo zmenou spôsobu alebo druhu poľnohospodárskej činnosti v bezprostrednom 
okolí hniezdnych lokalít (pasienky).

Včelárik zlatý (Merops apiaster)
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Chránené vtáčie územie Dolné Považie

Základné údaje:
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 593/2006 Z. z. z 12. októbra 2006, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Dolné Považie
Účinnosť: 15. 11. 2006
Kód územia: SKCHVÚ005
Rozloha: 31 195,5 ha
Lokalizácia: 47° 57´ 21´´ N, 18° 9´ 40´´ E
Administratívne začlenenie: Nitriansky kraj – okresy Komárno (48,1 %), Nové Zámky (51,9 %)
Nadmorská výška: 105 – 172 m n. m.

Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0,8 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: 
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Dunajská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ sa nachádza v centrálnej až východnej časti Podunajskej nížiny 
s prevládajúcim zastúpením poľnohospodárskej ornej pôdy (87,3 %) 
využívanej najmä na pestovanie obilnín, kukurice, repky olejnej, cuk-
rovej repy a menej krmovín. V menšej miere sa tu nachádzajú listnaté 
lesy (4,3 %) a fragmenty pôvodnej prirodzenej vegetácie, lúky a pa-
sienky (5,3 %). Vodné biotopy (0,9 %) sú reprezentované nížinnými 
tokmi riek (Nitra, Žitava, Chrenovka, Váh) a periodickými poľnými 
mokraďami. Zvyšok tvoria ostatné biotopy (mozaikovitá poľnohospo-
dárska krajina, sady a vinohrady, urbánne biotopy a pod.). V území 
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prevláda intenzívna poľnohospodárska činnosť (80 %), zvyšky lesov a vodné toky sa využívajú pre potreby lesného (10 %) a vodného hos-
podárstva (10 %). Z ďalších antropických činností v území k významným patrí poľovníctvo a športový rybolov, rekreácia, menej priemysel 
a doprava. Súčasťou CHVÚ je aj viacero maloplošných chránených území. Sú nimi PR Listové jazero, ktorá bola vyhlásená na ochranu 
vzácneho biotopu vodného a močiarneho vtáctva Podunajskej nížiny, a PR Alúvium Žitavy, ktorá poskytuje vhodné podmienky na hniez-
denie avifauny, ďalej PR Gémeš, PR Líščie diery, PR Révayovská pustatina, PR Komočín, CHA Moľvy a PP Potok Chrenovka a PP Meander 
Chrenovky.

Oproti pôvodnému návrhu CHVÚ (35 907 ha) nedošlo k výraznému zníženiu jeho rozlohy. Vyňaté boli iba intravilány miest a obcí, za-
stavané plochy a aktívne sady a vinice, čo však malo negatívny vplyv na celkovú početnosť výberových synantropných druhov vtákov 
v CHVÚ, akými je ďateľ hnedkavý a pipíška chochlatá.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Avifaunu územia zastupujú najmä druhy viazané na otvorenú poľnohospodársku krajinu a menej mokraďové biotopy. Vďaka zachovanosti 
mozaikovitej štruktúry krajiny a biotopov územie predstavuje tiež jednu z posledných známych lokalít výskytu a hniezdenia sokola kobcovi-
tého a krakle belasej na Slovensku a jednu z mála lokalít, kde ešte hniezdi strakoš kolesár a ľabtuška poľná. Z bežnejších druhov poľnohospo-
dárskej krajiny tu početnejšie hniezdi prepelica poľná a pŕhľaviar čiernohlavý, menej početná je aj penica jarabá a pipíška chochlatá. Vodné 
a na vodu viazané vzácnejšie hniezdiče zastupuje kaňa močiarna a rybárik riečny, ale aj kalužiak červenonohý a šabliarka modronohá, ktoré 
počas mokrých rokov využívajú na hniezdenie periodické mokrade vznikajúce zadržiavaním zrážkovej vody v pôdnych depresiách.

Ornitologický výskum predmetného územia nemá dlhú 
tradíciu. Výskum vtáctva vybraných častí CHVÚ realizovali 
v ostatných rokoch napr. Imrichová a kol. (2007), Imricho-
vá (2010), Bohuš (2011a), Gúgh a Lengyel (2014). Vtáctvo 
poľných mokradí skúmali zas Gúgh a Lengyel (2009, 2010). 
Ďalšie štúdie sa venujú výskytu, početnosti a biológii nie-
ktorých vzácnych druhov vtákov v území, akými sú napr. 
krakľa belasá (Bohuš 2007, 2008, 2011b, Janák a Lengyel 
1999), sokol kobcovitý (Lengyel a kol. 1996), šabliarka 
modronohá (Slobodník a kol. 2011) či hus divá (Imricho-
vá 2009). Okrem ďalších aktivít (napr. krúžkovanie vtákov, 
Pavelčík 2011) prebiehal v území v rokoch 2012 a 2014 aj 
intenzívny monitoring dravých a niektorých ďalších druhov 
vtákov (SOS/Birdlife Slovensko) a realizuje sa zimné sčíta-
nie vodných vtákov na vybraných vodných plochách.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Ďateľ hnedkavý
Druh hniezdi hlavne v intraviláne obcí a miest. Vo vlastnom území CHVÚ, t. j. vo voľnej krajine, hniezdi rozptýlene v riedkych topoľových 
stromoradiach, v agátových a orechových alejach popri poľných cestách, v riedkych topoľových lesíkoch alebo v líniových vŕbových poras-
toch pozdĺž väčších tokov. Výrazný rozdiel početnosti ďatľa hnedkavého oproti pôvodnému vedeckému návrhu je spôsobený vylúčením 
intravilánov obcí a miest a ich širšieho okolia z CHVÚ. Celkovo však populáciu druhu možno v CHVÚ pokladať za stabilnú.

Kaňa močiarna
V CHVÚ druh hniezdi v pobrežných porastoch rôznych typov mokradí (trvalé stojaté alebo periodické vody, pomaly tečúce vodné to-
ky, napr. Žitava), od roku 2000 preniká ako hniezdič čoraz častejšie aj do polí, kde hniezdi v porastoch obilnín a menej repky olejnej. 
V agrocenózach sa zväčša zdržujú aj mladšie nehniezdiace jedince. Pred migráciou a počas migrácie kane močiarne využívajú ako mies-
ta odpočinku a nocovania slaniská, rôzne mokrade, ale aj agrocenózy (strniská, 
lucernoviská a i.). Počas mapovania v rokoch 2010 – 2013 bol zaznamenaný 
kolísavý stav početnosti druhu. Jeho populácia v niektorých rokoch poklesla až 
o 40 % oproti stavu uvádzanému pri navrhovaní ochrany tohto CHVÚ. Táto 
fluktuácia súvisí najmä so zmenami hydrologických a klimatických podmienok 
v území počas jednotlivých rokov mapovania. Ďalší monitoring ukáže, či je tento 
pokles trvalý alebo len dočasný v súvislosti napr. s klimatickými zmenami.

Krakľa belasá
Od roku 2011 druh v území CHVÚ nehniezdi (Bohuš 2011b). V minulosti bol 
odhadovaný priemerný počet 6,5 hniezdiaceho páru, pričom len v južnej časti 
CHVÚ boli známe 2 hniezdne lokality s 2 až 4 pármi. Krakle v území hniezdili 

Krakľa belasá (Coracias garrulus)
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v korunách solitérnych topoľov alebo topoľových alejach (Bohuš 2008). Markantný pokles hniezdnej populácie nastal po roku 2010, čo 
pravdepodobne súvisí so zmenou kvality hniezdnych a potravných biotopov v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva, ako aj s možný-
mi vplyvmi pôsobiacimi mimo CHVÚ na migračných trasách alebo zimoviskách druhu.

Ľabtuška poľná
Druh v CHVÚ využíva ako hniezdny biotop trvalé trávne porasty, slaniská, ko-
sené hrádze, ale aj agrocenózy s obnaženým pôdnym substrátom (riedke zárasty 
obilia, kukurice, okraje lucernísk). Oproti minulosti, keď sa priemerná početnosť 
ľabtušiek poľných v CHVÚ odhadovala na 70 párov, ich počet v súčasnosti pokle-
sol pod 10 párov (v roku 2013 boli zistené dokonca len 2 páry). Keďže hniezdne 
lokality druhu sú v rámci CHVÚ značne roztrúsené, tento údaj nemusí zachytá-
vať reálny stav. Napriek tomu aj tieto výsledky potvrdzujú výrazný klesajúci trend 
populácie druhu v CHVÚ. Príčinami tohto drastického poklesu sú najmä strata 
hniezdnych a potravných biotopov v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, 
obmedzenia pastvy dobytka a premeny lúk a pasienkov na ornú pôdu.

Sokol kobcovitý
V súčasnosti druh v CHVÚ nehniezdi. Posledné hniezdenie 2 − 3 párov bolo zis-
tené v roku 2010. Sokol kobcovitý hniezdil v kolónii havranov poľných (Tvrdo-
šovce) alebo solitérne v starých stračích hniezdach (Šurany, Akomáň, Tvrdošovce 
– Nové Rastislavice). Zánik hniezdenia druhu v CHVÚ súvisí hlavne s intenzifi-
káciou poľnohospodárstva a so zmenami v pestovaní poľnohospodárskych plo-
dín, najmä kukurice a repky olejnej na úkor obilnín a krmovín, najmä lucerny, 
ako aj so zánikom hniezdnych kolónií havranov poľných v CHVÚ po roku 2000. 
V roku 2013 už existovala iba jedna havrania kolónia pri Tvrdošovciach.

Strakoš kolesár
Aj pri tomto druhu došlo po roku 2010 k drastickému poklesu početnosti 
v CHVÚ v porovnaní so stavom odhadovaným vo vedeckom návrhu, a to až na 
kritické minimum. Strakoš kolesár v území hniezdil v korunách solitérnych stromov (topoľ, agát) alebo v riedkych topoľových a agátových 
alejach bez podrastu a v okolí slanísk. Príčiny nepriaznivého stavu druhu možno hľadať nielen v samotnom CHVÚ (zmena kvality hniezd-
nych biotopov), ale pravdepodobne aj mimo neho na migračných trasách a zimoviskách.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Dolné Považie

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Ďateľ hnedkavý1 K1 50 1 – 3 stabilný

Kaňa močiarna K1 30   9 – 28 klesajúci

Krakľa belasá K1 6,5 0 – 1 klesajúci

Ľabtuška poľná K1 70   9 – 10 klesajúci

Penica jarabá >1% 200 11 – 20 klesajúci

Pipíška chochlatá >1% 100   9 – 10 neznámy

Prepelica poľná >1% 350 49 – 60 klesajúci

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 1 100 28 – 35 klesajúci

Rybárik riečny >1% 15 4 – 5 neznámy

Sokol kobcovitý K1 5,5 0 klesajúci

Strakoš kolesár K1 70 1 – 3 klesajúci
1 mimo intravilánu obcí a miest, ktoré boli vyňaté z CHVÚ

Ďalšie významné druhy
Penica jarabá
Súčasná odhadovaná početnosť druhu je oproti pôvodnému odhadu hniezdnej populácie v CHVÚ výrazne nižšia. Treba však poznamenať, 
že vedecký návrh vychádzal len z hrubého celoplošne prepočítaného odhadu druhu. Na jednoznačné zhodnotenie aktuálneho stavu a jeho 
príčin sú preto potrebné ďalšie údaje. Je však zrejmé, že v dôsledku degradácie hniezdneho biotopu penice jarabej v území môže súčasný 
stav zodpovedať realite.

Ľabtuška poľná (Anthus campestris)

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)
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Pipíška chochlatá
Podobne aj pri tomto druhu sa predpokladá oveľa nižšia početnosť párov v CHVÚ oproti stavu uvádzanému vo vedeckom návrhu, hoci 
systematické mapovanie druhu sa tu nerealizovalo. Súvisí to najmä s vyňatím intravilánu miest a obcí z vlastného územia CHVÚ, kde 
hniezdi väčšia časť populácie.

Prepelica poľná
Druh v území hniezdi v agrocenózach, najmä v obilninách, lucerniskách a trávnych porastoch. Oproti pôvodne odhadovanému stavu je 
v súčasnosti jej početnosť v CHVÚ tiež oveľa nižšia (cca 15 % pôvodne odhadovaného počtu). Hoci tieto rozdiely môžu byť aj výsledkom 
odlišných metodických prístupov pri odhadovaní početnosti, úbytok prepelice poľnej v CHVÚ potvrdzujú tiež výsledky lokálne realizova-
ných monitoringov.

Pŕhľaviar čiernohlavý
Pôvodný odhad početnosti druhu v CHVÚ výrazne prevyšuje aktuálny odhadovaný stav. Hoci zo súčasného obdobia pochádzajú len ne-
úplné a necielene získané údaje, klesajúci populačný trend v CHVÚ zodpovedá tiež výraznému celoplošnému úbytku druhu, ku ktorému 
došlo po roku 2010.

Rybárik riečny
V CHVÚ hniezdi najmä v kolmých hlinitých stenách väčších riek (Nitra, Žitava), v bagroviskách a štrkoviskách. Oproti vedeckému návrhu 
je aj u tohto druhu súčasný odhadovaný stav početnosti v CHVÚ o niečo nižší. Treba však poznamenať, že druh nebol v súčasnosti v rámci 
CHVÚ mapovaný celoplošne. Na základe poznatkov z niektorých lokalít však možno pokladať populáciu rybárika riečneho v CHVÚ za 
stabilnú, hoci jeho početnosť môžu ovplyvniť v budúcich rokoch vodohospodárske úpravy brehov riek.

Ohrozenie
Hlavnými príčinami ohrozenia väčšiny výberových druhov v CHVÚ sú intenzívne veľkoplošné poľnohospodárstvo a zmena druhov pesto-
vaných poľnohospodárskych rastlín (kukurica, repka olejná). S tým súvisí najmä znižovanie výmery trvalých trávnych porastov, premena 
sadov a viníc na ornú pôdu, zánik voľného chovu hospodárskych zvierat a používanie agrochemikálií a pesticídov, ktoré majú za následok 
znižovanie potravnej ponuky pre viaceré druhy (krakľa belasá, ľabtuška poľná, strakoš kolesár, sokol kobcobitý), ako aj negatívny vplyv 
na niektoré krajinné prvky (napr. vysychanie krovín, stromoradí a alejí po celoplošnej aplikácii herbicídov). Druhy hniezdiace na zemi 
(prepelica poľná, pipíška chochlatá, ale tiež kaňa močiarna) sú ohrozované aj samotnými poľnohospodárskymi prácami. Po povodniach 
v roku 2010 sa ako negatívny pre vtáky hniezdiace pri vodných tokoch ukázal aj nešetrný spôsob protipovodňových úprav spojený najmä 
s výrubom stromovej a krovinovej vegetácie a úpravou hlinitých brehov bagrovaním. Významným problémom je aj zarastanie pôvodných 
biotopov inváznymi drevinami (pajaseň žliazkatý, javorovec jaseňolistý) a bylinami (zlatobyľ). Ostatné negatívne vplyvy týkajúce sa kon-
krétnych výberových druhov sú uvedené vyššie pri ich charakteristike.

Ochranárske aktivity
Na zaistenie a zlepšenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ je nevyhnutné predovšetkým zabezpečiť správny manažment 
ich súčasných hniezdnych a potravných biotopov a vytvoriť podmienky na vznik nových. Konkrétne na hniezdiskách ďatľa hnedkavého, 
krakle belasej, sokola kobcovitého a strakoša kolesára zabrániť zarastaniu remízok, stromoradí, alejí a lesíkov krovitým podrastom a inváz-
nymi drevinami a bylinami, na zlepšenie ich potravných podmienok a hniezdnych a potravných podmienok ďalších druhov (ľabtuška poľná, 
pipíška chochlatá, pŕhľaviar čiernohlavý) zabezpečiť kosenie trvalých trávnych porastov, prípadne ich rozširovanie a obnovenie voľného 
chovu a pastvy hospodárskych zvierat na nich. Pre zlepšenie hniezdnych podmienok väčšiny výberových druhov je dôležité zvýšiť diverzitu 
krajiny vysádzaním nelesnej krovinovej a stromovej vegetácie (stromoradia, vetrolamy, aleje) a zabránením nelegálnym výrubom. V čase 
hniezdenia, ale aj počas migrácie na zhromaždiskách kane 
močiarnej a ďalších vzácnych druhov (krakľa belasá, sokol 
kobcovitý) obmedziť rušenie a poľovníctvo.

Pre druhy hniezdiace v dutinách, polodutinách, hniezd-
nych norách či v hniezdach iných druhov vtákov vykladať 
na vhodných biotopoch hniezdne búdky (krakľa belasá, 
rybárik riečny) alebo polobúdky (sokol kobcovitý). Za vý-
znamnú v tomto smere možno pokladať realizáciu projek-
tu na podporu hniezdenia krakle belasej v CHVÚ, v rámci 
ktorého boli vysadené hniezdne stromy a bolo vyvesených 
niekoľko desiatok búdok na miestach historického výskytu 
druhu v území.

Súčasťou ochranárskych aktivít v CHVÚ by mal byť aj ne-
pretržitý monitoring všetkých výberových druhov v území, 
aby bolo možné vyhodnotiť ich presný aktuálny stav a mož-
nosti ochrany.
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Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 435/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko
Účinnosť: 15. 11. 2006
Kód územia: SKCHVÚ006
Rozloha: 40,77 ha
Lokalizácia: 48° 58´ 14´´ N, 18° 8´ 52´´ E
Administratívne začlenenie: Trenčiansky kraj – okresy Ilava (92,9 %), Trenčín (7,1 %)
Nadmorská výška: 225 – 228 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, Považská Bystrica

Charakteristika územia
CHVÚ predstavuje bývalú materiálovú jamu s ostrovčekmi a plytčinami, 
ktorá vznikla po ťažbe štrku v 70. rokoch minulého storočia. Nachádza sa 
v severnej časti Považského podolia v inundácii Váhu medzi Považským 
Inovcom a Bielymi Karpatmi. Ostrovčeky a plytčiny sú v súčasnosti poraste-
né trsťou obyčajnou a ostricami. Stromovú vegetáciu tvoria náletové dreviny 
(topoľ, vŕba). Vodná plocha zaberá takmer 94 % rozlohy CHVÚ. Zvyšok úze-
mia predstavuje prevažne poľnohospodárska krajina s rozptýlenou prirodze-
nou vegetáciou. Územie sa v súčasnosti využíva hlavne na športový rybolov, 
rekreáciu a na poľovníctvo.
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Pôvodne navrhovaná rozloha CHVÚ bola 60 ha, čo je takmer o tretinu menej, ako je jeho súčasná veľkosť. Z územia boli vyňaté najmä poľ-
nohospodárske pozemky (orná pôda, pasienky) nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti štrkoviska, čo nemá priamy negatívny vplyv na 
početnosť výberového druhu v CHVÚ.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedným z troch najvýznamnejších území pre hniezdenie rybára riečneho na Slovensku. Hniezdi tu aj stabilná populácia chavkoša 
nočného (22 – 38 párov) a čajky smejivej (1 200 párov), bučiačik močiarny (1 – 2 páry), rybárik riečny (2 páry) a ďalšie druhy vodných 
vtákov. K vzácnejším nepravidelným hniezdičom patrí aj čajka sivá, žltonohá a čajka čiernohlavá. Územie je súčasne významným oddy-
chovým miestom pre vodné vtáctvo počas migrácie. Podrobnejší výskum a monitoring vtáctva na území CHVÚ sa realizuje od roku 1999 
(Benko 2000, Benko a Chudý 2011). Kolónie rybárov riečnych, ako aj ďalších druhov (čajka smejivá, chavkoš nočný) sú každoročne sčíta-
vané, do roku 2008 prebiehalo aj krúžkovanie mláďat rybárov na hniezdach. Za toto obdobie sa tu zistilo celkovo 156 druhov vtákov, z čoho 
57 tu pravidelne alebo nepravidelne aj hniezdi a ďalších 59 druhov využíva lokalitu ako zastávku počas migrácie.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Rybár riečny
Druh začal na území CHVÚ hniezdiť od roku 1999, keď tu zahniezdilo prvých 
15 párov. Kolónia sa postupne rozrastala a v roku 2009 dosiahla 287 párov. Po 
záplavách v roku 2010, keď boli všetky hniezda (aj náhradné) vyplavené, sa veľ-
kosť hniezdnej kolónie ustálila na 212 (v roku 2011) až 260 párov (rok 2013). 
Rybáre riečne v CHVÚ hniezdia na málo zarastených štrkových ostrovčekoch 
v zmiešanej kolónii s čajkami smejivými.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Dubnické štrkovisko

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Rybár riečny K1 92 195 – 260 stúpajúci

Ohrozenie
Výskyt a hniezdenie rybárov riečnych v CHVÚ je výrazne ovplyvnený stavom hniezdnych ostro-
vov a rozrastajúcou sa kolóniou čajok smejivých. Keďže na hniezdnych ostrovoch prebieha rých-
la sukcesia, v dôsledku ich zarastania bylinným porastom a náletovými drevinami bývajú rybáre 
vytláčané až na ich okraje, kde sa ich hniezda stávajú často obeťami predátorov, najmä líšok 
a lasicovitých šeliem. Straty na vajciach a na mláďatách spôsobuje aj časté vyrušovanie hniezdia-
cich vtákov športovými rybármi a rekreantmi (člnkovanie, kúpanie), ako aj povodne, pri ktorých 
dochádza k zaplavovaniu hniezd (napr. v rokoch 2010 a 2014). Negatívne pôsobí aj zarybňovanie 
štrkoviska kaprom obyčajným. Vysoká rybia osádka spôsobuje, že voda v štrkovisku je kalná, bez 
vodnej vegetácie a bez dostatku malých rybiek, ktoré tvoria hlavnú potravu rybárov riečnych.

Potenciálnu hrozbu predstavuje aj ťažba štrkoviska a odťaženie hniezdnych ostrovov, keďže úze-
mie je stále evidované ako dobývací priestor.

Ochranárske aktivity
Pre zabezpečenie priaznivého stavu druhu v CHVÚ je nevyhnutný predovšetkým pravidelný odborný manažment územia, najmä hniezd-
nych ostrovov, ktoré treba každoročne obnovovať kosením, prípadne odstraňovaním vrchnej hlinitej vrstvy povrchu ostrova alebo jeho po-
krývaním novým štrkovým substrátom. Na zlepšenie hniezdnych možností je potrebné vybudovať tiež nové hniezdne ostrovy. Okrem toho 
je žiaduce zlepšiť kvalitu vody v štrkovisku, a to prostredníctvom pozmenenia druhovej skladby rýb s cieľom znížiť zakalenie.Vyrušovaniu 
vtákov a možnému nelegálnemu odstrelu či ničeniu násad, treba zabrániť pravidelnými kontrolami a dôsledným uplatňovaním zákazov 
vyplývajúcich z platnej vyhlášky. Potrebný je tiež monitoring a prípadná eliminácia šeliem ako potenciálnych predátorov hniezd v území.

Z dôvodov hrozby možného odťaženia existujúcich hniezdnych ostrovov je nevyhnutné doplniť platnú vyhlášku aj o zákaz tejto činnosti.

Rybár riečny (Sterna hirundo)Rybár riečny (Sterna hirundo)

Rybár riečny (Sterna hirundo)
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Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 440/2008 Z. z. z 24. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Dunajské luhy, v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 466/2013 Z. z. zo 16. decembra 2013, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
Účinnosť: 15. 11. 2008, novela 1. 1. 2014
Kód územia: SKCHVÚ007
Rozloha: 16 511,58 ha
Lokalizácia: 47° 55´ 58´´ N, 17° 25´ 57´´ E
Administratívne začlenenie: Bratislavský kraj – okres Bratislava II (8,8 %), Bratislava IV (1,4 %), Bratislava V (13,1 %), Senec (5,9 %), Tr-
navský kraj – okres Dunajská Streda (42,1 %), Nitriansky kraj – okres Komárno (22,5 %), Nové Zámky (6,1 %)
Nadmorská výška: 107 – 136 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 61,9 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Dunajská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ Dunajské luhy sa nachádza na Podunajskej nížine, v jej častiach Podunajská rovina a Hronská pahorkatina. Územie zahŕňa takmer 
celý slovenský úsek Dunaja od ústia Moravy po ústie Ipľa a priľahlé inundačné územie. Na niekoľkých miestach sú to aj oblasti, ktoré 
nie sú už v súčasnosti zaplavované. Nezahŕňa len územie lokalizované priamo v intraviláne Bratislavy. Horný úsek Dunaja má charakter 
podhorskej rieky s vyšším spádom, vyššou rýchlosťou prúdenia vody, usádzaním veľkého množstva hrubších frakcií štrku a s bohatým 
výskytom ramien. V minulosti Dunaj v tomto úseku vytváral tzv. vnútrozemskú deltu, ktorej ramená a korytá neustále menili svoj priebeh, 
vznikali nové štrkové ostrovy, kde  postupne vznikali lužné lesy v rôznych fázach sukcesie. Tento úsek je v súčasnosti výrazne pozmenený 
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reguláciou toku a pod Bratislavou najmä výstavbou vod-
ného diela Gabčíkovo. Tok je tu vzdutý a priestor bývalej 
inundácie medzi Hamuliakovom a Báčom takmer úplne 
zatopila Hrušovská zdrž a prívodný kanál vodného diela. 
V úseku medzi Dobrohošťom a Sapom je síce časť ramien 
zachovaná, ale v dôsledku presmerovania väčšiny prietoku 
Dunaja zo starého koryta do prívodného kanála sa značne 
zmenil vodný režim. V dôsledku toho sa znížila periodici-
ta záplav v území a aj vplyvy prispievajúce k obnove luž-
ných lesov. Preto tu vyschli aj niektoré ramená a lokality 
pôvodne významné pre hniezdenie vodného vtáctva (napr. 
Istragov). Pod vodným dielom medzi obcami Sap a Klíž-
ska Nemá sa nachádza prechod medzi horným a stredným 
tokom Dunaja. Spád koryta sa tu postupne zmierňuje, 
v dôsledku čoho tu dochádza k väčšej sedimentácii štrkov. 
Tento úsek je v súčasnosti na slovenskom úseku Dunaja 
najviac zachovaný z hľadiska riečnej dynamiky a pestrosti vodných a zaplavovaných biotopov. Nižšie medzi Veľkými Kosihami až po ústie 
Ipľa pri Chľabe má Dunaj charakter pomalšie tečúcej nížinnej rieky. Šírka koryta sa zväčšuje z 300 na 500 až 900 metrov. Výskyt ramien je 
tu zriedkavejší, ale je tu dodnes zachovaných viacero ostrovov bez spojenia s riečnym brehom.

Územie leží na najjužnejšom okraji Slovenskej republiky. Veľká časť súčasného CHVÚ sa prekrýva aj s ramsarskou lokalitou Dunajské luhy 
a s CHKO Dunajské luhy. Okrem toho je v území CHVÚ vyhlásených 17 maloplošných chránených území. Z nich je prísnejšie chránených 
9 s piatym stupňom ochrany (celkovo 670 ha, t. j. iba 4 % územia). Maloplošné chránené územia sú tvorené najmä rôznymi typmi prevažne 
tvrdých a prechodných lužných lesov a v menšej miere lesostepami a mŕtvymi ramenami. Okrem toho v CHVÚ je podľa prílohy č. 3 – 5 
vyhlášky 440/2008 Z. z. v platnom znení vymedzených 6 území, kde platí v čase hniezdenia a zimovania vtáctva prísnejší režim (napríklad 
zákaz vstupu na ostrovy, zákaz plavbou motorovými člnmi, zákaz lovu pernatej zveri, zákaz lovu rýb, táborenia a pod.).

Územie bolo v roku 1992 súčasťou najväčšieho na Sloven-
sku identifikovaného významného vtáčieho územia Podu-
najsko, ktoré zaberalo 7 500 km2 (Hora a Kaňuch 1992). 
Neskôr, v dôsledku devastácie niektorých častí pôvodného 
VVÚ, bolo nahradené niekoľkými podstatne menšími úze-
miami. Vo vedeckom návrhu bola výmera CHVÚ Dunaj-
ské luhy 18 845 ha, pri vyhlásení došlo teda k zmenšeniu 
jeho výmery o vyše 2 300 ha, resp. o vyše 12,2 %. Územia 
nezahrnuté do CHVÚ sú iba v malej miere zastavané plo-
chy. Prevažne ide o lesy, poľnohospodárske plochy, ako aj o 
samotné koryto Dunaja. Tieto plochy síce nepredstavovali 
pravidelné hniezdiská druhov, ktoré sú predmetom ochra-
ny, ale nie sú od týchto hniezdisk veľmi vzdialené a na väč-
šine z nich prebiehajú snahy o intenzívne využitie (ťažba 
štrkopieskov, výstavba rekreačných zariadení a pod.), čo 
môže viesť aj k negatívnym vplyvom na vyhlásené CHVÚ.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Dunajské luhy sú dlhodobo najvýznamnejším hniezdiskom orliaka morského, rybára riečneho a čajky čiernohlavej na Slovensku a pre ich 
ochranu na Slovensku sú preto kľúčové. V prípade orliaka morského je v súčasnosti CHVÚ jeho najvýznamnejším hniezdiskom na Sloven-
sku a zároveň jediným územím, kde je tento druh určený ako predmet ochrany. V prípade čajky čiernohlavej hniezdi v CHVÚ až 99 % celej 
slovenskej populácie a v prípade rybára riečneho tento podiel v roku 2011 dosiahol 40 %. Územie je aj jedným z 3 najvýznamnejších území 
na Slovensku pre hniezdenie beluše malej, bučiačika močiarneho a rybárika riečneho a donedávna bolo aj pre haju tmavú, ktorá tu však od 
roku 2010 už nehniezdi. Pre belušu malú sú Dunajské luhy takisto kľúčové, čo sa ochrany jej slovenskej populácie týka, keďže v súčasnosti 
druh hniezdi pravidelne len na 3 lokalitách. Dunajské luhy sú zároveň jej jediné pravidelné hniezdisko na západnom Slovensku a zároveň 
jej hniezdna kolónia je tu v súčasnosti najvyššie položená proti prúdu Dunaja na celom jeho toku. Územie je takisto jedným z 5 najvýznam-
nejších hniezdisk na Slovensku pre hrdzavku potápavú, kačicu chrapačku, kačicu chripľavku a kalužiaka červenonohého. Okrem toho sú 
v území predmetom ochrany spomedzi hniezdičov bocian čierny, brehuľa hnedá, kaňa močiarna, a ľabtuška poľná. Tá však už v území po 
strate vhodných biotopov nehniezdi.

Dunajské luhy majú veľmi veľký význam aj pre ochranu zimujúcich a migrujúcich populácií vodného vtáctva. Obzvlášť sú významné pre 
zimovanie a migráciu hlaholky severskej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, potápača bieleho a zoskupení druhov vodných vtákov, 
ktoré sú tu predmetmi ochrany. V prípade chochlačky sivej a vrkočatej je územie najvýznamnejším zimoviskom v strednej Európe. Pre 
zimujúce husi bieločelé, divé a siatinné môže byť územie rovnako kľúčovým zimoviskom v strednej Európe. Tak v zime 2005/06 tu zimovali 
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až ¾ celej panónskej populácie husi bieločelej (Ridzoň a kol. 2006). Pri zimujúcich populáciách však územie dosahuje najväčší význam pre 
hlaholku severskú, ktorá tu v niektorých rokoch dosahuje najvyššiu početnosť v rámci celej Európy (Slabeyová a kol. 2009, 2011).

Medzi ďalšie významné druhy, ktoré v území pravidelne hniezdia, ale nie sú predmetom ochrany, patria ďateľ prostredný (obzvlášť vo 
vŕbových porastoch dosahuje vysoké hniezdne hustoty), chavkoš nočný (125 – 205 párov v roku 2010 – 2014), chrapkáč poľný, chriašť 

malý, tesár čierny a včelár lesný. V rokoch 1995 – 2014 tu bolo zistené aj nepravidel-
né hniezdenie haje červenej, kačice lyžičiarky, chochlačky bielookej, rybára malého 
a volavky purpurovej (Kalivodová a Darolová 1998, Rác in verb.). Okrem toho tu na 
migrácii boli zistené vysoké populácie čajky malej a čajky žltonohej presahujúce 1 % 
limit príslušnej bioregionálnej populácie (Delany a Scott 2006).

Z územia existuje v porovnaní s inými CHVÚ veľké množstvo publikovaných prác 
venujúcich sa výskytu vtáctva vrátane starších, pochádzajúcich z 19. storočia, čo od-
ráža význam územia pre vtáctvo. Napriek tomu však neboli nikdy komplexne spra-
cované staršie a aktuálne literárne práce a ani ostatné dostupné údaje do súborného 
diela a neboli publikované ani súhrnnejšie presné údaje o niektorých druhoch (napr. 
rybárik riečny), hoci niektoré práce sú relatívne rozsiahle (Balát 1963, Kalivodová 
a Darolová 1998). Táto absencia súbornej práce je spôsobená aj komplikovanosťou 
a rozľahlosťou územia a jej historickým vývojom, keďže veľká časť historických prác 
je dostupná iba v maďarskom jazyku.

V predchádzajúcich piatich rokoch (2009 – 2014) boli vykonávané pomerne roz-
siahle a intenzívne monitoringy druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ. 
Väčšinou sa zisťovala početnosť hniezdnych párov priamym vyhľadávaním, spočí-
tavaním hniezd v celom CHVÚ alebo v jeho väčšej časti. Najkompletnejšie zmoni-
torovanými druhmi sú beluša malá, bocian čierny, čajka čiernohlavá, haja tmavá, 
orliak morský a rybár riečny, u ktorých sa podarilo zistiť veľkosť populácie takmer 
s absolútnou presnosťou. Relatívne presne boli zistené veľkosti hniezdnych popu-
lácií aj u brehule hnedej, kalužiaka červenonohého a kane močiarnej. Viac proble-
matickými sú zistené údaje o bučiačikovi močiarnom, ktorého monitoring je veľmi 
náročný fyzicky a aj náročný na čas (pre získanie presných údajov je potrebné do-
hľadávať hniezda). Presnejšie údaje boli zistené len z niektorých najvýznamnejších 

častí územia. Chýba však podrobnejší monitoring v oblasti Hrušovskej zdrže, kde trstinové porasty pokrývajú desiatky hektárov a môžu 
byť domovom významnej populácie bučiačikov. Veľkosť hniezdnej populácie hrdzavky potápavej, kačice chrapačky a kačice chripľavky je 
monitorovaná na významnejších lokalitách, ale vzhľadom na náročnosť zisťovania hniezdenia a na rozsiahlosť územia súčasné údaje ne-
umožňujú dostatočne presný odhad veľkosti populácií týchto druhov.

Zimujúce populácie vodného vtáctva sú pravidelne monitorované v rámci medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva v januári. 
Pri tomto sčítaní je pokrytá takmer celá plocha CHVÚ vrátane menej významných úsekov (Darolová a kol. 2007, Slabeyová a kol. 2009, 
2011), v ostatných termínoch najmä kľúčové lokality. Od roku 2002 sa každoročne organizuje aj zimné sčítanie orliakov morských, realizuje 
sa na väčšine územia CHVÚ. Údaje o počtoch a druhovom zložení zimujúcich vtákov sú na veľmi dobrej úrovni.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Beluša malá
CHVÚ Dunajské luhy sú jedno z mála pravidelných hniezdisk beluše malej na Slovensku. Jej 
pravidelným hniezdiskom tu je zmiešaná kolónia s chavkošom nočným, volavkou popolavou 
a s havranom poľným na ostrove pri obci Moča. V tejto lokalite je pritom zaznamenaný po-
zitívny populačný trend druhu. Kým v r. 2003 v čase vymedzovania sústavy CHVÚ sa v Du-
najských luhoch udávala populácia na úrovni 3 páry, aktuálna veľkosť populácie kolíše na 
úrovni 13 – 21 párov. Tento pozitívny trend dáva predpoklad, že druh môže neskôr zahniezdiť 
aj na lokalitách, kde hniezdil v minulosti (z prvej polovice 20. storočia je známe hniezdenie 
v Podunajských Biskupiciach).

Bučiačik močiarny
Dnes uvádzaná veľkosť populácie na úrovni 12 – 34 párov je zhodná so stavom zisteným v čase tvorenia vedeckého návrhu v r. 2003. 
V súčasnosti hniezdi prevažne v ramennej sústave s dostatočným rozsahom litorálnej vegetácie, na Číčovských rybníkoch a v priľahlých 
kanáloch a ramenách, ako aj v trstinových zárastoch na Hrušovskej zdrži (tu však nie je známy presnejší údaj o početnosti).

Čajka čiernohlavá
Vo vedeckom návrhu sa v r. 2003 uvádzala početnosť čajky čiernohlavej na úrovni 50 párov, pričom väčšina čajok čiernohlavých v tom čase 
hniezdila na Vtáčom ostrove. Aj dnes je situácia na Vtáčom ostrove podobná, hniezdia tu takmer všetky čajky čiernohlavé. Ich početnosť 

Beluša malá (Egretta garzetta)Beluša malá (Egretta garzetta)
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sa však vďaka realizovanému manažmentu (hlavne odstráneniu inváznych a expanzívnych rastlín a drevín a udržovaniu nízkej výšky vege-
tácie v kolónii pred hniezdením) niekoľkonásobne zvýšila. Aktuálne zistená veľkosť populácie dosahuje 59 – 256 párov. Veľkosť populácie 
však značne fluktuuje v závislosti od podmienok na hniezdenie v okolitých krajinách. V prípade príhodných podmienok časť populácie 
čajky čiernohlavej hniezdi aj na Neziderskom jazere. V rámci CHVÚ Dunajské luhy nehniezdi inde ako na Hrušovskej zdrži, mimo Vtáčie-
ho ostrova len na niekoľkých plavebných ostrovoch, aj tam však len jednotlivo a nepravidelne.

Haja tmavá
Ešte v čase vymedzenia prvej sústavy VVÚ sa vo významnom vtáčom území Podunajsko odhadoval počet hniezdiacich hají tmavých na 
15 – 20 párov (Hora a Kaňuch 1992). Tento počet však následne postupne klesal, o 10 rokov neskôr hniezdilo v území už len 5 – 6 párov 
(Rybanič a kol. 2004) a v roku 2009 to už bol len 1 pár. V rokoch 2010 – 2014 už haja tmavá v Dunajských luhoch nehniezdila. Hlavnou 
príčinou úbytku je intenzívne lesné hospodárenie v území, vyrušovanie na hniezdiskách a zhoršenie kvality hniezdnych biotopov.

Hlaholka severská
Populácia hlaholky severskej v posledných 2 dekádach v CHVÚ Dunajské 
luhy niekoľkonásobne vzrástla. V r. 2003 jej počet v CHVÚ dosahoval do 
9 000 jedincov, dnes je počas zimných sčítaní vodného vtáctva zisťovaný po-
čet na úrovni 6 700 – 12 000 jedincov. Toto zvýšenie početnosti je podobne 
ako v prípade chochlačiek spôsobené pribúdaním ich hlavnej potravy, ulit-
níkov (Sphaerium sp., Pisidium sp.). V súčasnosti najviac hlaholiek zimuje 
v priestore Hrušovskej zdrže. Ich počet v chladných zimách tu môže pre-
siahnuť aj 10 000 jedincov. Len ak zamrzne Hrušovská zdrž úplne a neosta-
nú nezamrznuté ani „oká“, kde sa zhromažďujú posledné vtáky, vtedy sa pre-
sunú zimujúce kŕdle na samotný Dunaj, ktorý nezamŕza, a to predovšetkým 
na úseky pri Čenkove, Moči, Sape a pri Dobrohošti.

Hrdzavka potápavá
Hniezdenie hrdzavky potápavej v území je známe od r. 1995 (Kovačovský a Rychlík 1996). Od tohto roku jej početnosť takmer kontinu-
álne rástla. V roku 2003 bola populácia tohto druhu odhadnutá na 12 – 13 párov 
v CHVÚ a v rokoch 2005 – 2010 sa celková populácia odhadla na vyše 50 párov. 
Neskôr početnosť klesla v dôsledku pôsobenia viacerých negatívnych faktorov (pre-
dovšetkým vyrušovanie, predácia inváznymi šelmami) a aktuálne sa v CHVÚ po-
četnosť pohybuje v rozmedzí 10 – 20 párov.

Chochlačka vrkočatá
Početnosť chochlačiek vrkočatých v CHVÚ Dunajské luhy vzrástla od začiatku sčí-
taní vodného vtáctva v r. 1991 o vyše 2 000 %. V súčasnosti v Dunajských luhoch 
preto zimuje až 94 % chochlačiek vrkočatých na Slovensku (Slabeyová a kol. 2011). 
Aktuálne početnosť zimujúcich vtákov v CHVÚ mierne poklesla v dôsledku vy-
rušovania (hlavne v dôsledku intenzívnejšieho lovu po zmene poľovnej vyhlášky 
v r. 2009), ale v chladnejších zimách sa počty približujú k najvyšším dosiaľ ziste-
ným hodnotám. Navyše počas jesennej migrácie býva zistená v území v niekoľ-
konásobne vyšších počtoch ako počas zimovania (Slabeyová a kol. 2009) a počty 
migrujúcich chochlačiek v CHVÚ Dunajské luhy na prelome októbra a novembra 
dosahujú úroveň 40 000 jedincov. Prudký nárast počtu chochlačiek vrkočatých 
koreluje s prudkým nárastom ich hlavného zdroja potravy, lastúrnikov (Sphaerium 
sp., Pisidium sp.) na Hrušovskej zdrži, ktorá je dnes hlavným zimoviskom chochla-
čiek vrkočatých v CHVÚ Dunajské luhy. Podobne ako hlaholka, prečká v CHVÚ 
Dunajské luhy aj tuhé zimy i v čase, keď zamrzne Hrušovská zdrž, a to tak, že časť 
sa presunie na nezamŕzajúce priesakové kanály a Dunaj a časť sa skoncentruje do 
hustých kŕdľov na Hrušovskej zdrži, kde v dôsledku neustáleho pohybu vtákov os-
tane voda nezamrznutá.

Chochlačka sivá
Početnosť chochlačky sivej prudko vzrástla od začiatku sčítaní podobne ako u os-
tatných druhoch, ktorých významnou zložkou potravy sú lastúrniky. Jej početnosť 
oproti roku 1991 vzrástla o viac ako 1 000 % pri porovnaní s rokmi 1999 a 2002 – 
2005, keď boli v CHVÚ Dunajské luhy zisťované jej najvyššie počty. Následne jej po-
četnosť poklesla v dôsledku celoeurópskych zmien početnosti tohto druhu (Delany 
a Scott 2006), stále je však početnosť niekoľkonásobne vyššia ako v r. 1991.

Kačica chrapačka
Hniezdenie kačice chrapačky bolo viackrát dokázané na Hrušovskej zdrži a v jej okolí (Kalivodová a Darolová 1998). Aktuálne doklady 
o hniezdení chýbajú, no vzhľadom na jej pravidelný výskyt v hniezdnom období možno predpokladať jej nepravidelné jednotlivé hniezde-
nie na Hrušovskej zdrži.

Hlaholka severská (Bucephala clangula)Hlaholka severská (Bucephala clangula)

Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)

Chochlačka sivá (Aythya ferina)Chochlačka sivá (Aythya ferina)
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Kačica chripľavka
V CHVÚ Dunajské luhy bola v r. 2003 veľkosť populácie odhadnutá na 16 – 17 párov. V rokoch 2005 – 2009 len na Hrušovskej zdrži 
bola veľkosť populácie odhadovaná na 10 – 20 párov (Ridzoň 2014) a pri mapovaní v rokoch 2010 – 2013 len na Vtáčom ostrove pri 
Šamoríne bolo nájdených počas prvých rokov mapovania 25 hniezd pri rátaní počtu hniezdiacich čajok (v celom CHVÚ sa tak odhad 
pohyboval na úrovni 30 – 40 párov), hoci početnosť následne poklesla len na jednotlivé páry v dôsledku predácie inváznymi šelmami 
a vyrušovania. Aktuálne najviac kačíc chripľaviek hniezdi na plavebných ostrovoch, Vtáčom ostrove a na ostrovoch pri Kalinkove na 
Hrušovskej zdrži.

Kalužiak červenonohý
V čase vymedzovania sústavy CHVÚ na Slovensku bola početnosť kalužiaka červenonohého v CHVÚ Dunajské luhy uvádzaná na úrovni 
5 – 6 párov. Hniezdiská už v tom čase boli limitované na niekoľko málo lokalít. Početnosť druhu na týchto lokalitách dlhodobo klesala a na 
posledných hniezdiskách na Vtáčom ostrove a na podmáčaných lúkach a poliach pri Číčove hniezdili v rokoch 2010 – 2013 už len jednot-
livé páry. Hniezdisko pri Číčove však v dôsledku nevhodného manažmentu v r. 2014 zaniklo a posledným nepravidelným hniezdiskom tak 
ostáva Vtáčí ostrov, kde je však druh ohrozený prítomnosťou norka amerického. Populáciu druhu v území možno obnoviť revitalizáciou 
lúk a najmä pasienkov na podmáčaných lokalitách.

Orliak morský
Dunajské luhy sú najvýznamnejším hniezdiskom orliaka morského na Slovensku. 
Hniezdi tu väčšina populácie orliaka u nás (Chavko 2012). V rokoch 2010 – 2014 
v CHVÚ Dunajské luhy hniezdilo 3 – 5 párov. Hniezdiská sa nachádzajú v častiach 
CHVÚ s rozsiahlejšími komplexmi lesov (Bratislava a Vojka nad Dunajom až Klíž-
ska Nemá), pričom väčšina hniezd je lokalizovaná v starších fragmentoch lesných 
porastov. Napriek tomu, že populácia je v porovnaní s r. 2003 stabilná, ohrozuje ju 
viacero negatívnych antropických faktorov. Najviac rizikovým faktorom je intenzív-
ne lesné hospodárenie a vyrušovanie.

Potápač malý
Ešte pred desiatimi rokmi v čase prípravy vedeckého návrhu početnosť potápača 
malého v CHVÚ Dunajské luhy dosahovala v zimných mesiacoch 600 jedincov 
(Ridzoň 2003). Aktuálny počet jedincov zistený počas zimných sčítaní vodné-
ho vtáctva dosiahol 180 – 470 jedincov. Tento pokles je spôsobený predovšetkým 
miernymi zimami, keď populácie potápačov malých prezimujú severnejšie ako 
na Slovensku. V chladnejších zimách sa väčšie kŕdle potápačov malých vyskytujú 
predovšetkým na väčších vodných plochách a pomalšie tečúcich úsekoch Dunaja 
a kanálov v CHVÚ. Pre zimovanie sú dnes najvýznamnejšími lokalitami Dunaj pri 
Čenkove, Hrušovská zdrž, prívodný kanál a priesakové kanály vodného diela a štr-
koviská pri Vojke a Šuľanoch.

Rybár riečny
V čase vymedzovania sústavy CHVÚ v r. 2003 bola početnosť hniezdiacich rybárov riečnych v území zistená priemerne na úrovni 175 
párov. V dôsledku manažmentových opatrení a ochrany hniezdnych lokalít stúpla v súčasnosti početnosť na 237 – 377 párov. Väčšina 
hniezdnej populácie je dnes sústredená na 3 hniezdne ostrovčeky (ide o plavebné ostrovy) s priemerom 15 metrov, z čoho 2 sú umiestnené 
pri Čunove a jeden pri Šamoríne. Mimo týchto ostrovov hniezdi len jednotlivo alebo v malých počtoch len na niekoľkých ďalších ostrovoch 
na Hrušovskej zdrži. Mimo Hrušovskej zdrže dnes nehniezdi. Jeho hniezdna úspešnosť v CHVÚ v posledných rokoch klesá v dôsledku vy-

rušovania a predácie norkom americkým. Bez 
zmeny pôsobenia týchto faktorov a ich elimi-
nácie môže aj celkový trend populácie v CHVÚ 
nabrať klesajúcu tendenciu.

Rybárik riečny
O početnosti hniezdnej populácie rybárika 
v CHVÚ Dunajské luhy v minulosti neexisto-
vali presné údaje. Veľkosť populácie vo vedec-
kom návrhu bola stanovená na základe odhadu 
na 20 – 45 párov. Aktuálny monitoring z rokov 
2010 – 2014 spresnil údaje o početnosti a aktu-
álny odhad sa pohybuje na úrovni 40 – 50 pá-
rov. Hlavným limitujúcim faktorom pre výskyt 
druhu a jeho početnosť v území je prítomnosť 
vhodných stien na hniezdenie. Ich nedostatok 
súvisí najmä s vodohospodárskymi úpravami 
založenými na spevňovaní brehu lomovým ka-
meňom a s nevhodným vodným režimom.Zimujúce vodné vtáctvo ‑ labuť veľká (Cygnus olor) a lyska čierna (Fulica atra)Zimujúce vodné vtáctvo ‑ labuť veľká (Cygnus olor) a lyska čierna (Fulica atra)

Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

Potápač malý (Mergellus albellus)
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Vodné vtáky
V čase vymedzovania sústavy CHVÚ bola celková početnosť zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva v CHVÚ Dunajské luhy na zák-
lade sčítaní vodného vtáctva určená na 20 000 – 70 000 jedincov. Najpočetnejšími druhmi v rámci skupiny vodného vtáctva boli čajky sivé, 
čajky smejivé, čajky žltonohé, hlaholky severské, husi bieločelé a siatinné, chochlačky sivé, vrkočaté, kačice divé, kormorány veľké a lysky 
čierne. V dôsledku zvýšenia početnosti viacerých z týchto druhov (chochlačiek, hlaholiek a iných) sa zvýšila aj celková početnosť vodného 
vtáctva zimujúceho a migrujúceho na 25 000 – 110 000. Hranicu 100 000 jedincov presahujú zimujúce populácie predovšetkým v chladnej-
ších zimách. Dôsledným monitoringom sa však zistili vysoké populácie zimujúceho vtáctva aj u viacerých druhoch, u ktorých údaje o väč-
ších zhromaždiskách v CHVÚ Dunajské luhy chýbali. Takými druhmi, pri ktorých bola na v CHVÚ zistená populácia dosahujúca alebo 
prevyšujúca 1 % príslušnej biogeografickej populácie, sú okrem predmetov ochrany čajka malá, čajka sivá, čajka žltonohá.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Dunajské luhy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Beluša malá K1 3 13 – 21 stúpajúci

Bocian čierny 1 % 5 1 – 2 klesajúci

Brehuľa riečna 1 % 300         0 – 1 000 fluktuujúci

Bučiačik močiarny K1 23 12 – 34 stabilný

Čajka čiernohlavá K1 50   59 – 256 stúpajúci

Haja tmavá K1 5,5 0 klesajúci

Hlaholka severská1 K4 90002    6 700 – 12 0002 stúpajúci

Hrdzavka potápavá K3 12,5 10 – 20 stúpajúci

Chochlačka vrkočatá1 K4 28 0002     6 700 – 20 0002 stabilný

Chochlačka sivá1 K4 16 0002  1 500 – 8 6002 klesajúci

Kačica chrapačka K3 4 0 – 2 klesajúci

Kačica chripľavka K3 16,5 30 – 40 stúpajúci

Kalužiak červenonohý K3 5,5 0 – 2 klesajúci

Kaňa močiarna 1 % 11,5 10 – 15 stabilný

Ľabtuška poľná 1 % 5 0 klesajúci

Orliak morský K1 2,5 3 – 5 stabilný

Potápač malý* K2 6002  180 – 4702 klesajúci

Rybár riečny K1 175 237 – 377 stúpajúci

Rybárik riečny K1 33 40 – 50 stabilný

Vodné vtáky (spolu) K5 70 0002    25 000 – 110 0002 stúpajúci

1 počet uvádzaný v jedincoch
2 zimujúce jedince

Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Bocian čierny je jedným z vtáčích druhov, ktorých sa nevhodné hospodárenie a preferencia nepôvodných drevín v lužných lesoch s krát-
kym obnovným časom dotklo najviac. Kým v r. 1992 hniezdilo v Dunajských luhoch ešte 10 – 15 párov (Hora a Kaňuch 1992), tak v čase 
vymedzovania sústavy CHVÚ na Slovensku to bolo už len 5 párov a v roku 2012 v území hniezdil už len jediný pár. V tomto roku sa 
zároveň populačný pokles zastavil a v roku 2013 – 2014 bolo v území zistené hniezdenie 2 párov. Intenzívne lesné hospodárenie však nie 
je jediný faktor, ktorý limituje výskyt bociana čierneho v území. Problémom ostáva aj vodný režim, keď vzdutie ramien prehrádzkami mi-
nimalizuje výkyv vodnej hladiny, a teda limituje dostupnosť plytčín pre zber potravy bocianom čiernym.
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Brehuľa hnedá
Početnosť brehule riečnej v CHVÚ Dunajské luhy sa značne mení v závislosti od vodného stavu a dostupnosti hniezdnych biotopov. Vo 
vedeckom návrhu sústavy CHVÚ (Rybanič a kol. 2003) sa jej početnosť udávala na úrovni 300 párov. Aktuálne jej početnosť kolíše od 0 do 
1 000 párov. Najvyšší počet (1 000 párov) bol zistený v r. 2012, keď došlo k obnove hniezdnej steny pri Chľabe. Ojedinelé hniezdiská, ktoré 
vznikajú v koryte Dunaja, sú neustále likvidované (obsypaním brehov lomovým kameňom), a to aj na miestach, kde takéto opatrenia nie sú 
z vodohospodárskeho hľadiska nevyhnutné a v dôsledku vodohospodárskych úprav Dunaja a ramien ani neexistuje možnosť na význam-
nejší vznik prirodzených hniezdnych stien.

Kaňa močiarna
V r. 2003 sa veľkosť populácie kane močiarnej v území odhadovala na úrovni 11 – 12 párov. Na základe monitoringu z rokov 2010 – 2012 sa 
jej početnosť odhaduje v CHVÚ Dunajské luhy na 10 – 15 párov. Tento počet však môže byť značne podhodnotený. Len na Vtáčom ostrove 
pri Šamoríne sa v r. 2014 priamym dohľadávaním hniezd na ploche 9 ha ostrova zistilo hniezdenie 6 párov. Vzhľadom na rozsiahle porasty 
pri Kalinkove aj na iných lokalitách v CHVÚ Dunajské luhy tak možno predpokladať vyšší počet párov aj na týchto lokalitách.

Ľabtuška poľná
Ľabtuška poľná hniezdila v CHVÚ Dunajské luhy po r. 1992 na obnažených štrkových laviciach v starom koryte Dunaja po jeho prehra-
dení. V dôsledku postupnej sukcesie na týchto biotopoch, vzniku lužných lesov na týchto štrkových laviciach tak tieto hniezdiská zanikli 
a v súčasnosti nie je hniezdenie ľabtušky poľnej v CHVÚ Dunajské luhy známe.

Ohrozenie
V dôsledku blízkosti k hlavnému mestu Slovenskej republiky 
a v dôsledku toho, že Dunaj predstavuje medzinárodnú vodnú 
cestu, sa ho týkajú viaceré ohrozenia intenzívnejšie ako iných 
chránených vtáčích území.

Jedným z významných faktorov je vyrušovanie na hniezdis-
kách a miestach zberu potravy. Vyrušovanie na hniezdiskách 
je obzvlášť rizikové v prípade kolónií beluší malých, čajok 
čiernohlavých, rybárov riečnych, ktorých hniezdenie je ob-
medzené na malé priestory na ostrovoch. V období hniezde-
nia sú však práve tieto lokality príťažlivé pre návštevníkov na 
člnoch. Napriek tomu, že aj krátka návšteva na týchto lokali-
tách môže viesť k zlikvidovaniu celej kolónie a tieto návštevy 
sú zakázané, chýbajú tu dnes pravidelné kontroly dodržia-
vania predpisov. Podobne problematické sú však aj návštevy 
v okolí hniezd dravcov v lužných lesoch, vodného vtáctva v trstinách, ale aj na jeho zimoviskách, kde podobne napriek zákazu plavby 
motorovými člnmi tu dochádza k opakovanému porušovaniu v dôsledku slabej kontroly (obzvlášť na Hrušovskej zdrži a pri Čenkov-
skom ostrove), a teda dochádza k nežiaducemu plašeniu kŕdľov vtáctva.

Obzvlášť pre dravce a bociany čierne je problematické intenzívne hospodárenie v lesných porastoch a ťažba dreva v hniezdnom období, ale 
aj iné lesnícke práce v blízkosti hniezd, v dôsledku čoho často dochádza k opúšťaniu hniezd. Zmena tohto stavu je možná len dôsledným 
aplikovaním ochrany prostredníctvom vyhlasovania ochranných zón v blízkosti hniezd. Na zlepšenie stavu je však potrebné pozmeniť aj 
druhovú skladbu drevín v prospech domácich druhov, keďže aktuálne veľkoplošné pestovanie topoľov euroamerických nevytvára vhodné 
podmienky na hniezdenie predmetov ochrany. V kombinácii s krátkym obnovným časom porastov tak vo veľkej časti úplne zanikajú pod-
mienky na hniezdenie výberových vtáčích druhov v tomto CHVÚ.

Problematickým faktorom je aj ťažba štrkopieskov v koryte Dunaja, v dôsledku čoho zanikajú plytčiny, štrkové lavice, ktoré sú vhodnými 
loviskami pre beluše malé. Zároveň ďalšími úpravami, a to spevňovaním brehov lomovým kameňom, sa limitujú riečne procesy mode-
lujúce brehy riek aj tam, kde nepredstavujú riziko pre ľudské aktivity. Takto zas zanikajú hniezdne biotopy pre brehuľu hnedú a rybárika 
riečneho. Celý negatívny stav umocňuje dnes nevhodný vodný režim v mnohých častiach ramennej sústavy. Ramená sú nevhodne vzduté 
prehrádzkami, pričom riečne procesy a modelácia brehov počas vyšších vodných stavov nesledujú prirodzené cykly, a tieto procesy sú li-
mitované vodným dielom Gabčíkovo. V dôsledku čoho sa nevytvárajú prirodzené hniezdne a potravné biotopy pre mnohé druhy (brehuľa, 
rybár, rybárik, loviská beluší a pod.).

Blízkosť Bratislavy vytvára v Dunajských luhoch nároky na trávenie voľného času, ktoré často vyúsťujú do neregulovaného budovania  
nelegálnych stavieb, a to chát a aj tzv. hausbótov, ktoré sú obzvlášť problematické, ak sú umiestnené v jadrových častiach CHVÚ Dunajské 
luhy. Problematickým však do budúcna môžu byť aj viaceré väčšie oficiálne schválené zámery na rozvoj rekreácie, ktoré sú navrhované 
v blízkosti Čunova a Šamorína a ktoré spôsobia ďalšie pribúdanie návštevníkov, vyrušovania na vodných plochách v blízkosti hniezdisk 
(a to aj najviac rušivých faktorov, akými sú premávka motorových člnov a kitesurfing). Bez zvýšenia ostrahy územia prostredníctvom stráže 
prírody je veľmi pravdepodobné, že na tomto území dôjde k zániku hniezdnych kolónií rybárov riečnych a čajok čiernohlavých, keďže už 
dnešná úroveň vyrušovania je tu problematická.

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)
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Jedným zo závažných rušivých faktorov v území je v súčasnosti aj 
intenzívne poľovné využívanie územia, ktoré pôsobí negatívne ob-
zvlášť na zimujúce populácie vodného vtáctva, a to husí (Ridzoň 
a kol. 2006) a chochlačiek. V dôsledku zmeny vyhlášky CHVÚ Du-
najské luhy boli vyčlenené 3 územia s cieľom znížiť intenzitu lovu 
pernatej zveri, a to v Šamoríne, Moči a v Čenkove, a mali by viesť 
k silnejšej ochrane kľúčových zimovísk vodného vtáctva. Intenzita 
lovu však ostáva naďalej vysoká v ostatných častiach CHVÚ, ale 
už mimo najvýznamnejších zimovísk vodného vtáctva (s výnim-
kou Hrušovskej zdrže pri Kalinkove). Obdobne aj využívanie ry-
bárskeho práva vedie k intenzívnemu vyrušovaniu v území (a to aj 
v hniezdnom období), a často aj k likvidácii litorálnych porastov. 
Väčším problémom v tomto ohľade je však pytliactvo prostredníc-
tvom lovu rýb žiabrovými sieťami. Tieto boli viackrát zaznamenané 
ako v ramennej sústave, tak na hlavnom toku Dunaja a aj na Hru-
šovskej zdrži. V prípade takéhoto lovu na zimoviskách dochádza tiež k opakovanému úhynu vodného vtáctva a aj k disperzii kŕdľov zi-
mujúceho vtáctva mimo CHVÚ v dôsledku plošného plašenia, ktoré takéto pytliactvo prináša. Tento problém treba systematicky potláčať 
v spolupráci s políciou, rybárskou strážou a so strážou prírody.

Najnovší problém v území predstavuje šírenie inváznych nepôvodných druhov šeliem. Od roku 2010 sa tu zaznamenáva norok americký, 
ktorého populácia sa dnes v CHVÚ Dunajské luhy odhaduje na desiatky jedincov. Už pritom boli na území zaznamenané opustené kolónie 
rybára riečneho (60 párov v roku 2015) v dôsledku predácie hniezd. Podobný negatívny vplyv možno očakávať aj v prípade výskytu med-
vedíka čistotného.

K aktuálnym rizikám treba ešte doplniť, že dôsledky viacerých zásahov do územia v minulosti (regulácia ramien, výstavba vodného diela) 
pretrvávajú dodnes, keďže došlo k zániku významných hniezdisk (napríklad Istragov) a dodnes tieto lokality významné v minulosti neboli 
zrevitalizované.

Ochranárske aktivity
V CHVÚ Dunajské luhy je dlhodobo realizovaný manažment biotopov na ostrovoch, 
kde hniezdia kolónie čajok čiernohlavých, rybárov riečnych a kalužiaky červenonohé. 
Na ostrovoch sa odstraňujú invázne a expanzívne rastliny, dreviny a kroviny s cieľom 
uchovať tieto ostrovy bezlesé, so štrkovým substrátom alebo s porastom tráv ako vhod-
né hniezdiská pre uvedené druhy. Tieto opatrenia sa v území realizujú na 32 ostrovoch 
a ostrovčekoch každoročne.

V rokoch 2009 – 2014 bol v CHVÚ realizovaný projekt LIFE+ Ochrana populácií ohro-
zených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja, v rámci 
ktorého boli v území obnovené lúky najmä pastvou dobytka, boli vysádzané pôvodné 
dreviny a predovšetkým na 9 modelových lokalitách bola zrealizovaná obnova mokra-
dí, ktorá zahŕňala sprietočnenie odrezaných dunajských ramien, zavodnenie vysušených 
mŕtvych ramien, odstránenie nepotrebných bariér a prehrádzok v ramenách, vytvorenie 
priechodov pre ryby a obnovu kolmých riečnych brehov. Efekt týchto opatrení bude mož-
né posúdiť v plnej miere až v budúcnosti, ale už okamžite po ich realizácii došlo k vzniku 
nových hniezdisk rybárika riečneho, obnove jediného hniezdiska kalužiaka červenono-
hého mimo ostrova na Hrušovskej zdrži a k vzniku potravných biotopov využívaných 
belušou malou, bocianom čiernym a rybárikom riečnym.

Okrem toho bolo realizovaných v spolupráci so strážou prírody, s rybárskou strážou a s políciou viacero akcií na chytenie pytliakov v úze-
mí, pričom došlo aj k zadržaniu viacerých osôb a k limitovaniu pôsobenia tohto faktora v území. Nedošlo však k jeho úplnému vytlačeniu, 
keďže pytliaci teraz lov žiabrovými sieťami realizujú hlavne v noci, čomu je potrebné prispôsobiť aj opatrenia na ich dolapenie.

Vzhľadom na množstvo negatívnych faktorov pôsobiacich v CHVÚ Dunajské luhy aj na rozsah narušenia územia v minulosti je pre obno-
vu a udržanie priaznivého stavu predmetov ochrany CHVÚ nevyhnutné v aktuálnych manažmentových opatreniach pokračovať a obnoviť 
aj ďalšie lokality. Obzvlášť je potrebné aspoň čiastočne zvýšiť zastúpenie pôvodných drevín v lesných porastoch, zvýšiť podiel poľnohospo-
dárskej pôdy, na ktorej sa pasú hospodárske zvieratá, obnoviť v minulosti zaniknuté ramená (napríklad v oblasti Hamuliakova, Kalinkova) 
a mokrade.

Ďalej by bolo potrebné zrevidovať a prípadne doplniť do vyhlášky o CHVÚ ďalšie významné druhy, ktoré dnes spĺňajú kritériá (ďateľ 
prostredný, chavkoš nočný, chochlačka bielooká, chrapkáč poľný, kormorán malý a i.). Okrem toho by bolo vhodné do CHVÚ doplniť 
niektoré lokality v jeho tesnej blízkosti, kde sa nachádzajú hniezdiská predovšetkým kane močiarnej a bociana čierneho, a potravné bio-
topy viacerých druhov, ktoré sú predmetom ochrany. Zároveň je potrebné vo vyhláške CHVÚ Dunajské luhy lepšie riešiť ochranu druhov 
hniezdiacich na lesnom pôdnom fonde a zákazy adresnejšie prispôsobiť nárokom týchto druhov.

Kačica divá (Anas platyrhynchos)Kačica divá (Anas platyrhynchos)

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
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Chránené vtáčie územie Horná Orava

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 173/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Horná Orava
Účinnosť: 1. 5. 2005
Kód územia: SKCHVÚ008
Rozloha: 58 738,00 ha
Lokalizácia: 49° 27´ 52´´ N, 19° 27´ 24´´ E
Administratívne začlenenie: Žilinský kraj – okresy Dolný Kubín (0,9 %), Námestovo (88,1 %), Tvrdošín (11,0 %)
Nadmorská výška: 603 – 1 725 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 100 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody 
SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Námes-
tovo

Charakteristika územia
CHVÚ Horná Orava sa nachádza na severnom Slovensku v ob-
lasti Stredných Beskýd v orografických celkoch Oravské Bes-
kydy, Podbeskydská brázda, Kysucká vrchovina, Podbeskydská 
vrchovina, Oravská Magura a Oravská kotlina. Územie leží 
v chladnej a vlhkej klimatickej oblasti, rozprestierajúc sa v po-
vodí rieky Oravy s flyšovým geologickým podložím s najnižším 
miestom – hladinou Oravskej priehrady a najvyšším na vrchole 
Babej hory a dosahuje tak až do alpínskeho vegetačného stupňa.
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CHVÚ je charakteristické mozaikovitou krajinou so striedaním poľnohospodárskych kultúr (33,2 %), predovšetkým trvalých trávnych po-
rastov tvoriacich až 79,8 % poľnohospodárskej pôdy, a lesov (57,4 %), zväčša ihličnatých (90,6 %) s prevažným zastúpením smrekových mo-
nokultúr. Väčšie lesné komplexy sú najmä v Oravských Beskydách a v Oravskej Magure. Poľnohospodárska krajina sa vyznačuje množstvom 
rozptýlenej zelene, pričom značná časť z dôvodu absencie obrábania zarastá náletom drevín. V území sa nachádza viacero typov mokradí 
– vlhké až rašelinné lúky a lesné aj nelesné rašeliniská, ktoré sa tu vyskytujú na slovenské pomery vo výnimočne hojnom počte a rozlohe. 
Miestami vytvárajú tiež rozsiahle komplexy sústredené najmä do Oravskej kotliny, Podbeskydskej brázdy a Oravských Beskýd. Pre hniezde-
nie niektorých výberových vtáčích druhov, ale aj pre migráciu (hlavne vodného) vtáctva je významná Oravská priehrada s výmerou 3 500 ha.

CHVÚ Horná Orava je územne zhodné s Chránenou krajinnou oblasťou Horná Orava, ktorá je vnútorne zónovaná (zóna A v najvyššom 
5. stupni má výmeru 1 263 ha). Súčasne sa v ňom nachádza 
15 území európskeho významu s celkovou výmerou 3 347 ha. 
Z dôvodu vysokých prírodovedných hodnôt podmáčaných 
území bola časť CHVÚ (9 264 ha) pod názvom „Mokrade 
Oravskej kotliny“ v roku 1997 zaradená do zoznamu medzi-
národne významných mokradí chránených tzv. Ramsarskou 
konvenciou.

V porovnaní s navrhovanou rozlohou CHVÚ vo vedeckom 
návrhu (66 162 ha, Rybanič a kol. 2003), je územie menšie  
o 7 424 ha (11,2 %). Hlavným dôvodom tohto rozdielu bolo 
vyčlenenie väčšiny intravilánov a priľahlej intenzívne obrá-
banej poľnohospodárskej krajiny. Naopak, oproti vedeckému 
návrhu došlo k jeho rozšíreniu o zalesnený záver doliny Hruš-
tínky v Oravskej Magure. CHVÚ je však podstatne väčšie ako 
pôvodne vytýčené Významné vtáčie územie Oravská kotlina 
(16 745 ha), do ktorého bola zahrnutá len centrálna časť Orav-
skej kotliny v okolí Oravskej priehrady (Kaňuch 2000).

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Horná Orava predstavuje jedno z piatich najvýznamnejších území Slovenska pre hniezdenie 11 ohrozených druhov vtákov via-
zaných na lesné prostredie najmä ihličnatých lesov (bocian čierny, ďubník trojprstý, hlucháň hôrny, kuvičok vrabčí, orol krikľavý, včelár 
lesný), extenzívne využívanú poľnohospodársku krajinu (chrapkáč poľný, tetrov hoľniak), mokrade (kalužiak červenonohý, rybár riečny) 
a intravilány s podmáčanými lúkami a pasienkami v okolí (bocian biely). Hniezdi tu viac ako 1 % národnej populácie ďalších 15 druhov: 
chriašť bodkovaný, chriašť malý, jariabok hôrny, lelek lesný, orol skalný, pôtik kapcavý, prepelica poľná, rybárik riečny, sova dlhochvostá, 
strakoš obyčajný, strakoš veľký, tesár čierny, výr skalný, žlna sivá, žltochvost hôrny. Z ostatných vzácnejších výberových vtáčích druhov 
Natura 2000 tu hniezdi brehuľa hnedá, čajka čiernohlavá, ďateľ bielochrbtý, kačica chrapačka, kačica chripľavka, muchár sivý, muchárik 
bielokrký, muchárik malý, orliak morský a pŕhľaviar čiernohlavý. CHVÚ Horná Orava patrí tiež k najvýznamnejším hniezdiskám niekto-
rých vzácnych vtáčích druhov na Slovensku: červenák karmínový, kolibiarik sivozelený, ľabtuška lúčna, ľabtuška vrchovská, močiarnica 
mekotavá, trasochvost žltohlavý.

Územie CHVÚ Horná Orava patrí medzi ornitologicky najlepšie preskúmané oblasti Slovenska. Počiatky ornitologického výskumu územia 
sa datujú do druhej polovice 19. storočia (Kocyan 1883, 1884). V priebehu 20. storočia pokračovali v štúdiu najmä Melichar (1927), Kocian 
(1959), Feriancová -Masárová (1962, 1963, 1992), Suchánek (1965, 1987a,b), Karaska (1989, 1992, 1993, 1995, 1998a,b, 1999, 2000, 2009a,b, 
2000, 2011, 2013), Karaska a kol. (1992, 1993), Demko (1995), Trnka (1996), Trnka a Trnka (1998), Ridzoň (2001). Intenzívnejší a systema-
tický výskum územia prebiehal od 80. rokov minulého storočia. Plošne aj druhovo najväčší a najintenzívnejší monitoring územia sa datuje 
od začiatku 90. rokov 20. storočia, čo súviselo s prípravou na jeho vyhlásenie za CHVÚ a s mapovaním vtáctva pre atlasové práce (Danko 
a kol. 2002, Karaska a Cichocki 2014) a na zistenie aktuálneho stavu výberových druhov vtákov (Ridzoň a kol. 2015).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Bocian biely
Na území CHVÚ v súčasnosti hniezdia len 3 páry bocianov bielych v obciach Rabčice, Novoť a Trstená – colnica. Oproti stavu uvádzanému 
vo vedeckom návrhu (Rybanič a kol. 2003) ide zdanlivo o veľký pokles. Pri vyhlásení tohto CHVÚ došlo k výraznej zmene v plošnom vy-
medzení CHVÚ predovšetkým vylúčením väčšiny intravilánov, kde výlučne hniezdia bociany biele v tomto regióne. V tabuľke sú uvádzané 
počty párov na rovnakom území, aké bolo vymedzené vo vedeckom návrhu. Napriek tomu je zaznamenaný pokles počtu hniezdiacich 
párov. Za hlavnú príčinu zníženia stavov možno pokladať jednak likvidáciu mokradí ako lovísk bociana bieleho urbanizáciou, odvodne-
ním, zasypávaním či zarastaním drevinami, jednak zhoršovanie hniezdnych možností obmedzovaním ich ponuky a priamou likvidáciou 
hniezd. Úbytok je evidovaný v obciach Breza, Klin, Námestovo, Oravská Polhora, Rabča, Sihelné.
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Bocian čierny
Bocian čierny je rozšírený v území pomerne rovnomerne v polohách do cca 900 m n. 
m. Najpočetnejší je v Podbeskydskej vrchovine a v Oravskej kotline. Významný počet 
párov však hniezdi aj v okrajových častiach Oravských Beskýd, najmä v okolí Oravskej 
Polhory. Najbližšie obsadené hniezda v Oravskej kotline sa nachádzali len cca 1 km od 
seba a bežne 2 – 3 km. Ako loviská bociany čierne využívajú rôzne druhy mokradí – 
vodné toky, Oravskú priehradu, močiare, rašeliniská a vlhké lúky. Dostatok takýchto 
miest v území determinuje pomerne vysokú početnosť druhu v území. Druh nebol ako 
hniezdič koncom 19. a začiatkom 20. storočia z územia známy (Kocyan 1883, 1884, 
Melichar 1927). Hniezdenie bolo zaznamenané od štyridsiatych rokov 20. storočia (Suchánek 1987b), pričom najvyššie počty dosaho-
val koncom 20. storočia. V poslednom decéniu je zaznamenaný úbytok. Najvýznamnejšou príčinou je enormný nárast lesohospodárskej 
činnosti osobitne v starších lesných porastoch spôsobený jednak hromadným úhynom smrečín (biologickí škodcovia, veterné kalamity) 
s následným vyťažením porastov, jednak s plánovanými ťažbami v starších porastoch. To má za následok miestami výrazné obmedzenie 
hniezdnych možností a zvýšenie vyrušovania v zvyškoch starých porastov. Obzvlášť markantný je tento stav v okolí Trstenej, Zubrohlavy, 
Bobrova, Námestova, Klina a Oravskej Polhory. V podmáčaných lesoch pri Jelešni je bocian čierny tiež vytláčaný tu od roku 2010 pra-
videlne hniezdiacim orliakom morským. Na tejto lokalite poklesol za 15 rokov počet 
obsadených revírov zo 6 – 9 na 2 – 3.

Ďubník trojprstý
Tento druh ďatľa je rozšírený vo všetkých väčších lesných komplexoch CHVÚ od okolia 
Oravskej priehrady až po hornú hranicu lesa. Relatívne priaznivá situácia je spôsobe-
ná jeho špecializáciou na podkôrny hmyz viazaný na ihličiny (najmä na smrek). V sú-
vislosti so zhoršovaním zdravotného stavu lesov a so vznikom lykožrútových kalamít 
druh zvýšil početnosť a v súčasnosti je po ďatľovi veľkom najpočetnejším druhom ďatľa 
v území. Druh je však citlivý na kvalitu lesa a jeho distribúcia je preto veľmi nerovno-
merná. V posledných rokoch však v súvislosti s útlmom kalamity, likvidáciou napad-
nutých stromov a výrazným obmedzením plochy lesov nad 80 rokov badať znižovanie 
jeho početnosti. Tento trend sa predpokladá aj do budúcnosti.

Hlucháň hôrny
Hlucháň bol v území rozšírený vo väčších lesných komplexoch najmä v Oravskej Magure a v Oravských Beskydách, menej aj v Podbeskyd-
skej vrchovine. Hniezdiská v Oravskej kotline zanikli v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. V súvislosti s intenzifikáciou lesného hospo-
dárstva a s tým spojeným odťažením starých lesných porastov a výsadbou hustých mladín dochádza k veľkoplošnému zániku vhodných 
biotopov druhu. Tak, ako inde v strednej Európe je u hlucháňa zaznamenaný výrazný pokles početnosti a zmenšovanie obývaného územia 
v CHVÚ, ktoré je v súčasnosti obmedzené predovšetkým na Oravské Beskydy (najmä masív Babej hory a Piľska) a na Oravskú Maguru 
(celá centrálna časť s jadrom v masíve Paráča). Hlavná príčina tohto stavu je najmä v nevhodnej lesohospodárskej činnosti. U zvyškovej 
pulácii sa negatívne prejavujú zrejme aj iné vplyvy, napr. nevhodné počasie počas hniezdenia, zvýšený výskyt predátorov a vyrušovanie. 
K znižovaniu stavov prispieva aj ničenie hniezd premnoženými diviakmi, ktoré sú umelo priťahované do hlucháních lokalít celoročným 
prikrmovaním zveri zrnovinami a rôznym potravinárskym odpadom.

Chrapkáč poľný
Chrapkáč je rozšírený na väčšine územia v poľnohospodárskej krajine. Vyhľadáva pritom extenzívne využívané lúky, najmä nekosené okra-
je, podmáčané časti, kam sa obvykle nedostane technika. Obýva aj neobhospodarované lúky v raných štádiách zarastania drevinami. Hoci 
u chrapkáča poľného je možné pozorovať pomerne výrazné medziročné zmeny početnosti, celkový trend vykazuje úbytok jeho počtov. 
Tento stav je zapríčinený jednak intenzifikáciou poľnohospodárstva, osobitne v Oravskej kotline a skorším kosením lúk, jednak postupným 

zarastaním neobhospodarovaných lúk na strmších svahoch (obzvlášť v Pod-
beskydskej brázde a Podbeskydskej vrchovine).

Kalužiak červenonohý
Kalužiak červenonohý v CHVÚ obýva ploché bahnité a riedkou nízkou ve-
getáciou porastené brehy Oravskej priehrady a jej bezprostredného okolia. 
Pravidelne, bez ohľadu na výšku vodnej hladiny Oravskej priehrady, sú obsa-
dzované lokality Vtáčí ostrov a ústie Čiernej Oravy. Okrem nich v závislosti 
od výšky hladiny hniezdi aj v bobrovskom zálive, zubrohlavskom zálive, kri-
vánskej a jelešianskej zátoke. V prípade zvýšenej hladiny Oravskej priehrady 
a zatopenia vhodných biotopov je hniezdny výskyt nepravidelne zistený aj 
v poľnohospodárskej krajine pri Kline a najmä Bobrove. Populácia kalužiaka 
červenonohého je stabilná s medziročnou fluktuáciou ovplyvnenou predo-
všetkým stavom hladiny vôd Oravskej priehrady. V budúcnosti však možno 

očakávať zhoršenie stavu v súvislosti so zánikom vhodných lokalít (odvodňovanie alebo zarastanie vlhkých lúk mimo Oravskej priehrady 
a zvýšené kolísanie vodnej hladiny Oravskej priehrady v hniezdnom období v súvislosti so zmenami prietokov vodných tokov a so zvýše-
ným hydroenergetickým využívaním tejto vodnej nádrže).

Bocian čierny (Ciconia nigra)Bocian čierny (Ciconia nigra)

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
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Kuvičok vrabčí
Kuvičok obýva všetky väčšie lesy vo všetkých orografických celkoch CHVÚ od brehov 
Oravskej priehrady až po hornú hranicu lesa. Vyhovujú mu najmä členité lesy, kde sa 
striedajú staré porasty s čistinami, rúbaňami, mladinami. Stavy kuvička vrabčieho sa 
javia ako stabilné alebo mierne sa zvyšujúce. Deje sa to aj napriek zhoršujúcemu sa stavu 
lesov kvôli znižovaniu výmery starších porastov a zvýšenej lesohospodárskej činnosti 
v nich. Hoci je pravdepodobné, že súčasný početný výskyt je predovšetkým odrazom 
výrazne lepších poznatkov o druhu v území, je možné, že v minulosti tu nebol kuvičok 
taký početný ako dnes. Svedčí o tom aj informácia Bohačíka (1995), ktorý ho z úze-
mia Oravy vôbec nepoznal. V súčasnosti je tento druh najpočetnejšou sovou v CHVÚ. 
S predpokladaným zlepšovaním stavu lesov v území sa preto neočakáva zhoršenie po-
četnosti tohto druhu v krátkodobom ani strednodobom horizonte.

Orol krikľavý
Orol krikľavý obýva väčšinou územia v stredných a nižších polohách do 1 000 m n. m. 
Vyhovuje mu najmä mozaikovitá krajina, kde sa striedajú lesy s podmáčanými lúka-
mi. Najpočetnejší je v Oravskej kotline, Podbeskydskej vrchovine a na okraji Oravských 
Beskýd. Hniezdiská sú od seba obvykle vzdialené 1 – 3 km. Minimálna vzdialenosť me-
dzi dvoma súčasne obsadenými hniezdami bola zistená 200 m (Karaska 2013). Počet-
nosť orla krikľavého v CHVÚ Horná Orava má v posledných rokoch výrazný klesajúci 
trend. Jeho hlavnou príčinou je likvidácia starých lesných porastov a zvýšený ruch, čo 
má za následok obmedzenie hniezdnych možností a vyššie hniezdne straty. V posled-
ných rokoch je zistené aj opúšťanie hniezdisk orla krikľavého v súvislosti s ich obsade-
ním orlom skalným. Ďalší možný významný negatívny vplyv je na ťahových cestách 
a zimoviskách (odstrel v Stredomorí, nárazy do elektrického vedenia, zmeny v habita-
toch na zimoviskách v južnej a vo východnej Afrike).

Rybár riečny
Rybár riečny vzhľadom na svoje ekologické nároky a na prírodné pomery tohto CHVÚ 
obýva iba Oravskú priehradu, kde jeho jediným pravidelným hniezdiskom je Vtáčí 
ostrov. Nepravidelne, pri nižších stavoch hladiny v tejto vodnej nádrži, jednotlivé páry, 
obvykle však neúspešne, hniezdia aj na iných miestach (napr. pri Námestove, v bob-
rovskom zálive, ramene Čiernej Oravy). Pokusy o hniezdenie, či skôr len tok párov bol 
zaznamenaný aj na štrkových ostrovoch Bielej Oravy pri Breze a na nádrži malej vodnej 
elektrárne pri Lomnej. Najpočetnejšie na Vtáčom ostrove hniezdil koncom 20. storočia. 
Neskôr, v súvislosti so zarastaním ostrova a s nedostatočným manažmentom, počet jeho 
párov klesol, ale po započatí pravidelnej údržby ostrova od roku 2011 začína populácia 
rybára opäť mierne stúpať. Zatiaľ však nedosahuje maximálne hodnoty zistené v de-

väťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 2015 sa pri priamom sčítaní zistilo 35 obsadených hniezd. Okrem zarastania ostrova 
vegetáciou je početnosť druhu v menšej miere ovplyvňovaná aj výškou hladiny Oravskej priehrady (pri vyšších stavoch dochádza k vy-
plavovaniu najnižšie položených hniezd) a predáciou iných čajkovitých vtákov (najmä čajkou bielohlavou). Zrejme silnejúci vplyv na 
početnosť tohto druhu má a v budúcnosti asi aj bude mať tiež rastúca kompetícia s inými čajkovitými vtákmi hniezdiacimi na Vtáčom 
ostrove (najmä čajka bielohlavá – v roku 2015 bolo zistených až 435 obsadených hniezd). Možnou hrozbou je aj šírenie norka americké-
ho a tým aj zvýšená predácia mláďat a vajec.

Tetrov hoľniak
Tetrov bol v minulosti typickým obyvateľom hornej Oravy a jeho početnosť sa odhadovala na stovky jedincov. Obýval členitú krajinu 
s lúkami a so zarastenými pasienkami od brehov Oravskej priehrady až po kosodrevinu Babej hory a Piľska. V súvislosti s kolektivizá-
ciou poľnohospodárstva došlo k rapídnej zmene biotopov. Na jednej strane sa odvodnili lokality, odstránili dreviny, na strane druhej sa 
menej dostupné miesta ponechali na samovývoj a zarástli lesom. To malo za následok postupné vymiznutie tetrova temer zo všetkých 
lokalít. Súčasný počet poklesol na maximálne 5 jedincov a situácia by bola ešte podstatne horšia, keby v tesnom susedstve (na poľskej 
strane Oravskej kotliny) nejestvovala jedna z najsilnejších poľských populácií s odhadom 30 – 40 kohútov (Ciach 2015). Posledné jedin-
ce sa ešte vyskytujú na lokalite Rudné pri Suchej Hore v Oravskej kotline a pri Beňadove v Podbeskydskej vrchovine. Tetrov je tak v naj-
horšej situácii zo všetkých kritériových druhov v CHVÚ Horná Orava. Vzhľadom na trendy v celej strednej Európe možno v najbližších 
rokoch očakávať úplné vymiznutie v CHVÚ Horná Orava.

Včelár lesný
Doterajšie výsledky mapovania včelára lesného nasvedčujú tomu, že situácia je stabilná a u druhu neboli zaznamenané úbytky v žiad-
nom dlhodobo sledovanom hniezdnom teritóriu. To je v súlade s poznatkami v strednej Európe. Predpokladá sa, že stav bude v krátko-
dobom a strednodobom horizonte naďalej stabilizovaný. Riziko poklesu a zhoršenia jeho stavov je však na ťahových cestách a zimovis-
kách (zvýšený odstrel v Stredomorí a zmena habitatov v tropickej Afrike).

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Horná Orava

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian biely K1 50 30 – 35 klesajúci

Bocian čierny K1 44 30 – 40 klesajúci

Ďubník trojprstý K1 150 100 – 130 klesajúci

Hlucháň hôrny1 K1 125 25 – 40 klesajúci

Chrapkáč poľný2 K1 160 100 – 130 klesajúci

Chriašť bodkovaný2 >1% 12 0 – 1 klesajúci

Chriašť malý2 >1% 2,5 0 klesajúci

Jariabok hôrny >1% 400 200 – 300 stabilný

Kalužiak červenonohý K3 4    3 – 10 stabilný

Kuvičok vrabčí K1 225 200 – 250 stabilný

Lelek lesný >1% 30 0 – 1 klesajúci

Orol krikľavý K1 60 31 – 41 klesajúci

Orol skalný >1% 5 4 – 6 stabilný

Pôtik kapcavý >1% 110 100 – 120 stabilný

Prepelica poľná2 >1% 150 100 – 200 stabilný

Rybár riečny K1 35 20 – 35 klesajúci

Rybárik riečny >1% 30 10 – 15 klesajúci

Sova dlhochvostá >1% 15 20 – 30 rastúci

Strakoš obyčajný >1% 1500 500 – 700 stabilný

Strakoš veľký >1% 65 35 – 55 klesajúci

Tesár čierny >1% 90    80 – 100 stabilný

Tetrov hoľniak1 K1 70 1 – 5 klesajúci

Včelár lesný K1 35 30 – 40 stabilný

Výr skalný >1% 17    7 – 10 klesajúci

Žlna sivá >1% 65 20 – 30 klesajúci

Žltochvost hôrny >1% 150 20 – 40 klesajúci

1 jedince, 2 volajúce samce

Ďalšie významné druhy
Chriašť bodkovaný
Stav druhu je oproti vedeckému návrhu výrazne klesajúci, rovnajúci sa prakticky úplnému vymiznutiu. K hlavným príčinám tohto stavu 
patrí zmena hraníc medzi navrhovaným CHVÚ a súčasným právnym stavom, keď došlo k odčleneniu niektorých lokalít v okolí Zubrohla-
vy – areálu bývalej ťažobne hliny pri Zubrohlave. Celá populácia je viazaná na podmáčané lúky s ostricou v Oravskej kotline, osobitne na 
breh Oravskej priehrady (ústie Čiernej Oravy, zubrohlavský a bobrovský záliv). Vďaka výraznej oscilácii výšky hladiny Oravskej priehrady 
sú tieto lokality v značnej miere zaplavované, čo má v niektorých rokoch za následok znemožnenie hniezdenia.

Chriašť malý
Početnosť chriašťa malého je výrazne klesajúca a došlo k jeho úplnému vymiznutiu. K hlavným príčinám patrí zmena hraníc medzi navr-
hovaným CHVÚ a súčasným právnym stavom, keď došlo k odčleneniu jedinej známej hniezdnej lokality chriašťa malého – areálu bývalej 
ťažobne hliny pri Zubrohlave. V súčasnosti však nebol zistený ani na tejto lokalite a ani na iných potenciálne vhodných miestach.
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Jariabok hôrny
Početnosť jariabka hôrneho sa podľa doterajších údajov javí ako stabilná. Súčasné zmladenie 
a rozčlenenie lesných porastov, ako aj zarastanie lúk a pasienkov náletom vytvára pre tento druh 
vhodné podmienky. Odhad pri vedeckom návrhu (Rybanič a kol. 2003) vychádzal z čiastkových 
údajov.

Lelek lesný
Výskyt lelka lesného bol aj napriek úsiliu zaznamenaný len jednorazovo v roku 2013. Časť 
potenciálnych lokalít však bola pri vyhlásení tohto CHVÚ z územia vyčlenená. V súčasnosti 
u tohto druhu môžeme konštatovať silný pokles.

Orol skalný
Stav populácie orla skalného sa javí ako stabilný s možným nárastom početnosti. Druh sa do-
káže dobre prispôsobiť aj relatívne často navštevovaným lesom. Stav lovísk je priaznivý s vyso-
kým zastúpením lúk a pasienkov s množstvom rozptýlenej zelene. Z dlhodobého hľadiska je perspektíva dobrá so stabilnou alebo mierne 
rastúcou početnosťou.

Pôtik kapcavý
Súčasný stav pôtika kapcavého v CHVÚ možno pokladať za stabilný aj napriek viacerým ne-
gatívnym vplyvom (zmenšovanie rozlohy starých porastov, zvýšená lesohospodárska činnosť). 
Tento stav sa predpokladá aj naďalej.

Prepelica poľná
Populácia prepelice poľnej v CHVÚ je stabilná s výraznou osciláciou v jednotlivých rokoch, keď 
ovplyvňujú početnosť nielen miestne faktory, ale aj vplyvy na migračných cestách a zimovis-
kách. V budúcnosti so zvýšenou urbanizáciou, zalesnením neobhospodarovaných lúk a pasien-
kov, a najmä so zintenzívnením poľnohospodárstva (skoršie a častejšie kosenie lúk, zvýšenie 
podielu ornej pôdy) môže však dôjsť k znižovaniu jej stavov.

Rybárik riečny
Početnosť rybárika riečneho sa v jednotlivých rokoch výrazne mení, najmä v závislosti od 
tuhých zím, keď dochádza k zníženiu stavov. Súčasný nižší stav oproti vedeckému návrhu čias-
točne súvisí aj so zmenou hraníc CHVÚ, ale najmä so zhoršovaním stavu na vodných tokoch (regulácie, ťažba štrkopieskov v korytách 
a s tým spojené znižovanie zásob potravy, zánik kolmých brehov ako hniezdisk). Ani z dlhodobého hľadiska sa zlepšenie stavu neočakáva.

Sova dlhochvostá
Hoci stav lesov sa v CHVÚ zhoršuje, početnosť sovy dlhochvostej rastie. Súvisí to zrejme aj s celkovou expanziou druhu v strednej Európe. 
Aj v budúcnosti možno, v spojitosti so zlepšovaním hospodárenia v lesoch a so zvýšením ponuky hniezdnych možností inštaláciou búdok, 
predpokladať zvyšovanie jej stavov.

Strakoš obyčajný
Početnosť strakoša obyčajného nebola osobitne sledovaná. Výrazný pokles oproti vedeckému 
návrhu súvisí najmä so znížením výmery CHVÚ a s vyňatím časti vhodných biotopov pre tento 
druh. Inak situácia je v súčasnosti v CHVÚ priaznivá a negatívne vplyvy skôr pôsobia na ťa-
hových cestách a zimoviskách (lov, zmena biotopov). Z tohto dôvodu sa v budúcnosti očakáva 
stabilná situácia, prípadne mierny pokles.

Strakoš veľký
Početnosť strakoša veľkého je mierne klesajúca. Tento trend, rovnajúci sa miestne aj vymiznu-
tiu, je najvýraznejší v severozápadnej časti CHVÚ. Naopak, poznatky z Oravskej kotliny nazna-
čujú stabilnú situáciu.

Tesár čierny
Početnosť tesára čierneho je stabilizovaná a žiadne súčasné poznatky nenasvedčujú úbytku druhu. Aj v budúcnosti v súvislosti so zlepšením 
stavu lesov a s hospodárením v ňom možno očakávať stabilizáciu stavov.

Výr skalný
Početnosť výra skalného poklesla, ako tomu nasvedčujú výsledky mapovania doplnené aj údajmi z akustického monitoringu. Je to v pro-
tiklade s celkovou situáciou na Slovensku, resp. v strednej Európe, kde na väčšine územia stavy výrov stúpajú a druh sa rozširuje aj do 
oblastí, resp. biotopov, kde nebol doteraz známy. Je preto možné, že súčasné negatívne údaje z dlhodobo obsadzovaných hniezdisk môžu 
byť spôsobené aj dočasnou absenciou ich hniezdenia z dôvodu prechodného zníženia dostupnosti potravy. Bude však potrebné v budúc-
nosti sledovať aj úspešnosť hniezdenia a mortalitu druhu a jej príčiny v CHVÚ. Z dlhodobého hľadiska je v CHVÚ však pravdepodobná 
stabilizácia početnosti.

Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

Strakoš obyčajný (Lanius collurio)Strakoš obyčajný (Lanius collurio)
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Žlna sivá
Doterajšie poznatky o žlne sivej poukazujú na mierny pokles, ktorý však môže byť spôsobený aj 
nižšou intenzitou výskumu cielene zameraného na tento pomerne metodicky náročný a skryto 
žijúci druh. Možnou príčinou zníženia početnosti je zhoršovanie stavu lesa najmä zvýšenou ťaž-
bou, kalamitami a s tým spojeným zvýšeným ruchom. Z dlhodobého hľadiska možno očakávať 
stabilizovaný stav.

Žltochvost hôrny
Populácia žltochvosta hôrneho vykazuje v ostatných rokoch významný pokles. Možnou prí-
činou na území CHVÚ je zhoršovanie stavu lesa (zvýšená ťažba starých porastov, kalamity) 
a výrub starších stromov v intravilánoch obcí. Je zaujímavé, že monitoring tohto druhu v Poľ-
sku v rokoch 2012 – 2013 vykazuje nárast počtov (Chodkiewicz a kol. 2013). Perspektíva bude 
závisieť zrejme najviac od stavu na migračných cestách a zimoviskách, kde prebiehajú najvýraz-
nejšie zmeny (výrub lesov, lov, využívanie pesticídov, zmena klímy).

Ohrozenie
Najväčším ohrozením pre výberové vtáčie druhy je degradácia biotopov. V lesnom prostredí je to zvýšená lesohospodárska činnosť spô-
sobená veternými kalamitami a následne kalamitami biologických škodcov spojená s nevhodným hospodárením a so zvýšenou ťažbou 
v starších porastoch. S tým súvisí aj zvýšený ruch v lesoch spôsobujúci vyrušovanie vtákov počas hniezdenia. V mokradiach je to zas, nao-
pak, absencia hospodárenia a následné zarastanie lúk a rašelinísk po predchádzajúcej zmene vodného režimu, ale aj urbanizácia, odvodňo-
vanie, zasypávanie, regulácia vodných tokov a ťažba riečnych sedimentov 
v nich. V poľnohospodárskej krajine na jednej strane negatívne pôsobí ab-
sencia, resp. žiadne obhospodarovanie najmä lúk a pasienkov spôsobujúce 
zánik lovísk, však aj hniezdisk viacerých druhov vtákov. Na druhej strane 
je to ale aj intenzifikácia prejavujúca sa zvýšeným pestovaním nevhodných 
plodín (napr. kukurica, repka), skorším kosením lúk, snahou o odvodnenie 
lúk a pasienkov alebo chemizáciou (napr. okolie Bobrova, Zubrohlavy). Vý-
znamným rušivým vplyvom je aj rekreácia, športový rybolov, zber lesných 
plodov a urbanizácia (výstavba rekreačných chát). Negatívne pôsobia tiež 
poveternostné podmienky, ktoré ovplyvňujú stav vody v mokraďových bio-
topoch (povodne), ale tiež deštrukciu hniezdnych stanovíšť (veterné smršte 
v lesoch). Miestny význam má mortalita spôsobená priamym prenasledo-
vaním (nelegálny odstrel dravcov) a nárazmi na vzdušné elektrické vedenie 
(najmä dravce, bociany, výr skalný).

Ochranárske aktivity
Doterajšie právne nástroje neboli na jednej strane plne využívané, na strane druhej dochádza k ich masívnemu nerešpektovaniu zo stra-
ny fyzických a právnických osôb. Doterajší manažment hospodárenia v lesoch nedokázal zastaviť úbytok niektorých citlivejších druhov 
(hlucháň hôrny, orol krikľavý, žlna sivá a pod.). Z tohto dôvodu je potrebné na dotknutých lokalitách uplatniť pri obnove programov sta-
rostlivosti o les vhodné opatrenia. Treba sa zamerať nielen na staré lesy, ale usmerňovať hospodárenie aj v mladších porastoch. V poľnohos-
podárstve je potrebné podporiť primerané obhospodarovanie lúk a pasienkov. Vo vodnom hospodárstve je dôležité minimalizovať ťažbu 
riečnych sedimentov v korytách tokov a zasypávanie mokradí. Na viacerých miestach by pomohol aktívny manažment obnovou vodného 
režimu a odstránením náletu. Dôležité je usmernenie urbanizácie tak, aby nedochádzalo k zastavaniu doteraz takto nevyužívaných území.

Doterajšie ochranárske aktivity boli zamerané na manažment Vtáčieho 
ostrova na Oravskej priehrade, podporu hniezdenia dutinových hniezdi-
čov, opravu súčasných a inštaláciu nových hniezd pre dravce a bociany, 
inštaláciu umelých nôr pre rybáriky, vyhlasovanie ochranných pásiem 
okolo hniezd dravcov a bocianov čiernych a čiastočne došlo aj k zmene 
technického stavu na vybraných úsekoch 22 kV vzdušných elektrických 
vedení. Ich efekt bol rôzny v závislosti od rozsahu a kvality vykonaných 
aktivít. Vo väčšine prípadov však druhy pozitívne reagovali na tieto opat-
renia a došlo k zvýšeniu početnosti (napr. manažment Vtáčieho ostrova, 
inštalácia hniezd a búdok, vyhlasovanie ochranných pásiem). K zlepšeniu 
stavu výberových druhov by malo prispieť schválenie Programu starostli-
vosti o CHVÚ Horná Orava a realizácia opatrení v ňom zahrnutých.

Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)
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Chránené vtáčie územie Chočské vrchy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2011 Z. z. z 1. februára 2011, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Chočské vrchy
Účinnosť: 15. 2. 2011
Kód územia: SKCHVÚ050
Rozloha: 16 817,50 ha
Lokalizácia: 49° 10´ 25´´ N, 19° 23´ 10´´ E
Administratívne začlenenie: Žilinský kraj – okresy Ružomberok (40,8 %), Liptovský Mikuláš (38,0 %), Dolný Kubín (21,2 %)
Nadmorská výška: 499 – 1 611 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 12,5 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody 
SR: Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba

Charakteristika územia
CHVÚ Chočské vrchy sa nachádza na severnom Slovensku 
a zaberá temer celé Chočské vrchy. Okrajovo zasahuje aj do 
priľahlých častí Veľkej Fatry, Oravskej vrchoviny, Podtatran-
skej brázdy, Skorušinských vrchov, Tatier a Liptovskej kotliny. 
Územie leží v chladnej a vlhkej klimatickej oblasti a dosahuje 
až do subalpínskeho vegetačného stupňa (Veľký Choč).
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V CHVÚ dominuje centrálny zalesnený pás skalnatých pohorí tiahnuci sa od Veľkej Fatry na západe cez temer celé Chočské vrchy po Zá-
padné Tatry na východe. Nachádzajú sa tu prevažne ihličnaté alebo zmiešané a len ojedinele listnaté lesy koncentrované do juhozápadnej 
časti CHVÚ. Pre hniezdenie dravých vtákov je významná bohatosť rôzne veľkých skalných útvarov vytvorených najmä dolomitmi a vá-
pencami. Pre Chočské vrchy je charakteristické, že nemajú centrálny hrebeň, ale sú prerezané údoliami potokov prameniacich severne od 
nich. Vytvárajú sa takto krajinársky atraktívne, miestami kaňonovité údolia, z ktorých sú najznámejšie Kvačianska a Prosiecka dolina. Po 
okrajoch tohto pásu sa rozprestierajú miernejšie modelované flyšové územia. Tu prevláda otvorená, extenzívne využívaná poľnohospodár-
ska krajina, v ktorej sú lúky a pasienky popretkávané rozptýlenou zeleňou. Tieto sú optimálnymi loviskami dravých vtákov hniezdiacich 
v skalnatých zalesnených pohoriach. Miestami sa tu nachádzajú menšie komplexy ihličnatých lesov charakteru smrekových monokultúr. 
Vodné plochy územia predstavujú menšie horské toky. Vzhľadom na geologické podložie sa v území nachádza viacero krasových javov 
vrátane jaskýň.

CHVÚ Chočské vrchy je jedno z mála chránených vtáčích území, ktoré neleží v žiadnom veľkoplošnom chránenom území. Nachádza sa 
tu 6 maloplošných chránených území: NPR Choč (1 428,05 ha), NPR Prosiecka dolina (341,73 ha), NPR Kvačianska dolina (461,79 ha), 
čiastočne sem zasahuje NPR Suchá dolina (1 585,54 ha), PR Kunovo (11,92 ha) a PP Turícke dubiny (19,02 ha). Okrem nich sem zasahujú 
aj 3 územia európskeho významu (Choč, Prosečné, Tatry), ktorých celková výmera v CHVÚ je 3 692,47 ha.

V porovnaní s navrhovanou rozlohou CHVÚ vo vedeckom návrhu (20 435 ha, Rybanič a kol. 2003), je územie menšie o 3 617,50 ha 
(17,7 %). Hlavným dôvodom rozdielu bolo vyčlenenie väčšiny intravilánov, priľahlej poľnohospodárskej krajiny, ako aj časti horských ob-
lastí na juhozápade územia v masíve Choča a v Šípskej Fatre.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Chočské vrchy predstavuje jedno z piatich najvýznamnejších území Slovenska pre hniezdenie sokola sťahovavého viazaného na 
väčšie skalné útvary. V CHVÚ hniezdi tiež viac ako 1 % národnej populácie ďalších 9 druhov: ďubník trojprstý, hlucháň hôrny, jariabok 
hôrny, kuvičok vrabčí, orol skalný, pôtik kapcavý, strakoš veľký, výr skalný, žlna sivá. Okrem uvedených druhov boli vo vedeckom návrhu 
(Rybanič a kol. 2003) zaradené aj ďalšie dva – rybárik riečny a tetrov hoľniak, ktoré sa však do vyhlášky o vyhlásení tohto CHVÚ nedostali. 
Z ostatných vzácnejších výberových vtáčích druhov Natura 2000 tu hniezdi bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, chrapkáč poľný, lelek lesný, 
muchár sivý, muchárik bielokrký, muchárik malý, orol krikľavý, penica jarabá, pŕhľaviar čiernohlavý, sova dlhochvostá, strakoš obyčajný, 
tetrov hoľniak, tesár čierny, včelár lesný, žltochvost hôrny. CHVÚ Chočské vrchy patrí k najvýznamnejším hniezdiskám niektorých vzác-
nych vtáčích druhov na Slovensku: kolibiarik sivozelený, ľabtuška lúčna, ľabtuška vrchovská, murárik červenokrídly.

Ornitologický výskum územia ležiaceho v CHVÚ Chočské vrchy nemá dlhú tradíciu. Jeho počiatky sa datujú v 60. rokov 20. storočia 
(Feriancová -Masárová 1968, 1971). Dovtedy z územia pochádza len niekoľko údajov z prác, ktoré sa ho dotýkajú len okrajovo (Štoll-
mann 1978, 1995). Cielený výskum sa zameral 
na oblasť Choča v súvislosti s prípravou jeho 
vyhlásenia za prírodnú rezerváciu (Karč 1981, 
Kupcová 1980). Intenzívnejší a systematický 
výskum celého územia sa však začal realizovať 
až od 80. rokov minulého storočia najmä záslu-
hou miestnych ornitológov. Plošne aj druhovo 
najväčší a najintenzívnejší monitoring územia 
sa datuje od začiatku 90. rokov 20. storočia, čo 
súviselo s prípravou na vyhlásenie územia za 
CHVÚ a mapovaním vtáctva pre atlasové prá-
ce (Danko a kol. 2002, Karaska 2011, Karaska 
a Cichocki 2014, Rybanič a kol. 2004) a mapo-
vaním za účelom zistenia aktuálneho stavu vý-
berových druhov vtákov (Ridzoň a kol. 2015).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Sokol sťahovavý
Je jediným kritériovým druhom v CHVÚ hniezdiacim výlučne na väčších skalných 
stenách. Prírodné podmienky územia – úzky pás skalnatých pohorí ako hniezdisko 
v okolí s rozľahlou otvorenou extenzívne využívanou krajinou ako loviskom – je pre 
tohto sokola optimálnym prostredím. Počet párov v území sa oproti stavu pri vy-
pracovávaní vedeckého návrhu (Rybanič a kol. 2003) zvýšil viac ako trojnásobne. To 
korešponduje s rastom populácie v celej strednej Európe.

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
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Ďalšie významné druhy
Ďubník trojprstý
Ako typický obyvateľ tajgy v CHVÚ Chočské vrchy prakticky súvisle obýva pás od Šípskej Fatry (Hr-
doš nad Žaškovom) po Suchú dolinu v Západných Tatrách. Izolovane hniezdi aj na severovýchode 
v Skorušinských vrchoch. Druh je výrazne viazaný na ihličnaté, najmä smrekové porasty. Obľubuje 
zvlášť staršie lesy s odumierajúcimi smrekmi. Z dôvodov takýchto špecifických nárokov na prostre-
die môžeme prejsť kilometre mladých lesov alebo smrečín bez suchárov a neuvidíme žiadneho je-
dinca a potom sa objavia „ostrovy“ starších porastov s mŕtvymi a odumierajúcimi smrekmi. Z tých-
to dôvodov je najvyššia hustota v rezerváciách, na neprístupných miestach v ochranných lesoch, 
ale aj v hospodárskych lesoch s lykožrútovou kalamitou. Súčasné odumieranie smrečín so zvýšenou 
dostupnosťou potravy mu vyhovuje a ďubník jednak zvyšuje svoju početnosť, jednak sa rozširuje aj 
do menších lesov v Podtatranskej brázde. V posledných 2 rokoch došlo k rozľahlým veterným kala-
mitám a k ich následnému spracovaniu, čo síce malo negatívny vplyv na rozlohu vhodného biotopu, 
na druhej strane tieto kalamity spôsobili zvýšenie počtu podkôrneho hmyzu viazaného na smrek, čo 
umožnilo zvýšiť denzitu ďubníka. Napriek súčasnej relatívne priaznivej situácii možno v najbližších 
rokoch v súvislosti s výrubom starých lesov a s kalamitami predpokladať zhoršenie stavu, čo sa do-

tkne najviac porastov so smrekom, na ktorý je ďubník existenčne viazaný.

Hlucháň hôrny
Nepriaznivá je situácia hlucháňa hôrneho, kde pokračuje výrazný pokles početnosti a zmenšovanie obývaného územia v CHVÚ, ktoré je 
v súčasnosti obmedzené predovšetkým na masív Prosečného, Choča, Eliasa až Lômov. Hlavná príčina tohto stavu je najmä v nevhodnej 
lesohospodárskej činnosti (ťažba starých porastov a prehustené mladšie porasty). Výrazne sa však pri zvyškovej populácii prejavujú zrejme 
aj iné vplyvy, napr. nevhodné počasie počas hniezdenia, zvýšený výskyt predátorov, vyrušovanie. Početnosť je pre neprístupný náročný 
terén na miestach, ktoré obývajú, ťažko sledovateľná.

Jariabok hôrny
Druh v CHVÚ možno nájsť vo všetkých typoch lesov, od najnižších polôh až do pásma kosodreviny. Najviac mu však vyhovujú rôznorodé 
viacetážové porasty, kde sa striedajú malé čistinky so starými aj mladými lesmi. Často ho nájdeme aj na zarastených lúkach a pasienkoch 
podobného charakteru. Je to veľmi nenápadný vtáčí druh, preto je často v území prehliadnutý. Súvislé rozšírenie je najmä v centrálnej zales-
nenej časti územia, ale ostrovčekovito sa vyskytuje aj vo väčších enklávach lesov, najmä v severovýchodnej časti CHVÚ (Skorušinské vrchy, 
Podtatranská brázda). Početnosť jariabka hôrneho sa podľa doterajších údajov javí ako stabilná. Rozsiahle veterné kalamity z posledných 
rokov síce zničili časť vhodného biotopu niekoľkých párov, predpokladá sa však, že následne zarastaním sa prostredie obnoví. Súčasné 
zmladenie a rozčlenenie lesných porastov, zarastanie lúk a pasienkov náletom vytvára pre tento druh vhodné podmienky.

Kuvičok vrabčí
Táto sova hniezdi v lesoch všetkých typov, najmä v starých porastoch od najnižších polôh až po hornú hranicu lesa. Súvislé rozšírenie je 
v centrálnej časti územia, ale obýva aj väčšie lesy na severe v Podtatranskej brázde a v Skorušinských vrchoch. V optimálnych podmienkach 
(staré ihličnaté alebo zmiešané lesy prerušované čistinami a rúbaňami) dosahuje hustotu 1 teritórium/km2. Stavy kuvička vrabčieho sa javia 
ako stabilné alebo mierne sa zvyšujúce. Deje sa to aj napriek zhoršujúcemu sa stavu lesov kvôli znižovaniu výmery starších porastov a zvý-
šenej lesohospodárskej činnosti. V súčasnosti je tento druh najpočetnejšou sovou v CHVÚ. S predpokladaným zlepšovaním stavu lesov 
možno očakávať zlepšenie podmienok aj pre kuvička, preto sa neočakáva zhoršenie početnosti v strednodobom a krátkodobom horizonte.

Orol skalný
Situácia u orla skalného sa javí ako stabilná s možným nárastom. CHVÚ Chočské vrchy 
svojím charakterom – pomerne úzkym pásom rozľahlých lesov s častými skalnými útvar-
mi využívaným ako hniezdiská a rozsiahlou 
otvorenou krajinou v Liptovskej kotline či 
v Podtatranskej brázde slúžiacou ako loviská, 
vytvára optimálne podmienky pre tohto drav-
ca. Výsledkom týchto faktorov vrátane pomer-
ne dobrej potravnej ponuky je najvyššia známa 
hniezdna hustota tohto orla na Slovensku. Časť 
lovísk párov obývajúcich územie CHVÚ leží aj 

mimo neho. Z dlhodobého hľadiska je perspektíva dobrá so stabilizáciou alebo s miernym zvy-
šovaním početnosti.

Pôtik kapcavý
Druh v CHVÚ obýva všetky väčšie staršie lesy s vhodnými dutinami. Z tohto dôvodu je najhus-
tejšie obsadená centrálna časť od doliny Uhlisko nad Žaškovom a okolia Komjatnej, až do Suchej 
doliny v Západných Tatrách. Súčasný stav pôtika možno odhadnúť ako stabilný aj napriek via-
cerým negatívnym vplyvom pôsobiacim na lesy (zmenšenie rozlohy starých porastov, zvýšená 
lesohospodárska činnosť, veterné kalamity). Aj v budúcnosti sa predpokladá stabilný stav.

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

Orol skalný (Aquila chrysaetos)Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Strakoš veľký (Lanius excubitor)Strakoš veľký (Lanius excubitor)
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Strakoš veľký
Obýva otvorenú krajinu s rozptýlenou stromovou zeleňou na vlhkejších miestach. Preto ho nájdeme najmä na obvode územia. Vzhľadom 
na vlhkejšiu klímu v severnej časti je najhustejšie osídlená Podtatranská brázda, ale hniezdi aj v Liptovskej kotline. Početnosť stúpa od zá-
padu na východ a populácia strakoša veľkého je v tomto CHVÚ stabilizovaná.

Výr skalný
V CHVÚ Chočské vrchy výr hniezdi na okrajoch zalesnených pohorí na skalách rôzneho typu – prirodzených aj vytvorených človekom 
(kameňolomy). Loviská sa rozprestierajú v otvorenej poľnohospodárskej krajine. Podľa súčasných poznatkov je početnosť druhu v CHVÚ 
stabilná a jeho hniezdiská nachádzame temer rovnomerne po obvode lesnatej centrálnej časti na okraji otvorenej krajiny. Stabilný stav sa 
predpokladá aj v budúcnosti.

Žlna sivá
Tento ďateľ v CHVÚ obýva väčšinu lesov, najmä ak je v nich vtrúsený buk alebo iné listnáče. Zvlášť obľubuje enklávy starších porastov  
s odumretými bukmi. V menšom počte obýva aj menšie lesy Podtatranskej brázdy a Liptovskej kotliny, ak sú v nich vtrúsené listnaté stromy. 
Početnosť je pravdepodobne stabilná. V súvislosti s rozsiahlymi veternými kalamitami v posledných rokoch však nie je vylúčený slabý úbytok.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Chočské vrchy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Ďubník trojprstý >1% 40 50 – 80 rastúci

Hlucháň hôrny1 >1% 25 15 – 20 klesajúci

Jariabok hôrny >1% 150 100 – 200 stabilný

Kuvičok vrabčí >1% 95    80 – 110 stabilný

Orol skalný >1% 4 5 – 6 rastúci

Pôtik kapcavý >1% 45 20 – 50 stabilný

Sokol sťahovavý K1 3 5 – 8 rastúci

Strakoš veľký >1% 6   5 – 10 stabilný

Výr skalný >1% 7,5 10 – 20 stabilný

Žlna sivá >1% 40 30 – 50 stabilný
1 jedince

Ohrozenia a ďalšie významné vplyvy
Najväčším ohrozením pre dotknuté vtáčie druhy je degradácia biotopov. V lesnom prostredí je 
to zvýšená lesohospodárska činnosť spôsobená najmä intenzívnou ťažbou starých porastov, a to 
aj na miestach, ktoré majú charakter ochranných lesov. V posledných rokoch zasiahli územie 
rozsiahle veterné kalamity (predovšetkým okolie Malatinej, masív Prosečného), ktoré v spojitosti 
s následným odstraňovaním spadnutých stromov výrazne poškodili biotopy lesných druhov (naj-
mä kurovité, ďatle a sovy). S rapídnym zintenzívnením lesohospodárskej činnosti súvisí zvýšený 
ruch v lesoch spôsobujúci vyrušovanie. V poľnohospodárskej krajine na jednej strane negatívne 
pôsobí absencia, resp. žiadne obhospodarovanie, najmä lúk a pasienkov spôsobujúce zánik lo-
vísk, ale aj hniezdisk (najmä tetrov hoľniak), na strane druhej je to intenzifikácia prejavujúca sa 
skoršou, resp. častejšou kosbou lúk, čo tiež znemožňuje úspešné hniezdenie druhov (prepelica, 
chrapkáč). Významným vplyvom je aj vyrušovanie rekreáciou a urbanizácia (výstavba rekreač-
ných chát). Miestny význam má mortalita spôsobená priamym prenasledovaním (nelegálny od-
strel dravcov) a nárazmi na vzdušné elektrické vedenie (najmä dravce, bociany, výr skalný).

Opatrenia
Doterajší manažment hospodárenia v lesoch nedokázal zastaviť úbytok niektorých citlivejších druhov (hlucháň). Z tohto dôvodu je po-
trebné na dotknutých lokalitách uplatniť pri obnove programov starostlivosti o les vhodné opatrenia. Treba sa zamerať sa nielen na staré 
lesy, ale usmerňovať hospodárenie aj v mladších porastoch. V poľnohospodárstve je potrebné podporiť primerané obhospodarovanie lúk 
a pasienkov. Dôležité je usmernenie urbanizácie tak, aby nedochádzalo k zastavaniu doteraz takto nevyužívaných území. To je obzvlášť 
dôležité pri realizácii chatovej a inej rekreačnej výstavby.
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Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 22/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Košická kotlina
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ009
Rozloha: 17 354,31 ha
Lokalizácia: 48° 36´ 42´´ N, 21° 15´ 46´´ E
Administratívne začlenenie: Košický kraj – okres Košice -okolie (99,97 %), Košice II (0,02 %), Košice IV (0,01 %)
Nadmorská výška: 159 – 362 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0,4 %
Územne príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Regionálne centrum ochrany prírody, Prešov

Charakteristika územia
Chránené vtáčie územie Košická kotlina sa nachádza južne od Košíc na hraniciach s Maďarskom, v dvoch orografických celkoch. Severná 
časť CHVÚ leží v rovinatej Košickej kotline, kde takmer absentujú v dôsledku meliorácii a regulácií prirodzené mokrade a vodné toky, 
ktoré sú dnes zregulované a preložené do kanálov a v prípade mokradí odvodnené. Biodiverzitu v tejto časti antropicky silne pozmeneného 
územia zvyšujú predovšetkým vetrolamy a brehové porasty popri vodných tokoch a kanáloch. V najsevernejšom cípe Košickej kotliny 
zahrnutej do CHVÚ sa nachádzajú súvislejšie porasty dubovo-hrabových lesov, ktoré sú súčasťou mierne zvlnenej Toryskej pahorkatiny. 
Južná časť CHVÚ je tvorená Bodvianskou pahorkatinou, ktorá je ovplyvnená terasovitým vývojom s menšími porastmi lesa (s významným 
zastúpením agátu) popri maďarských hraniciach. Súčasťou CHVÚ sú viaceré vodné plochy zvyšujúce biodiverzitu krajiny, a to štrkoviská, 
menšie vodné nádrže a rybníky. Z väčších vodných plôch sú súčasťou CHVÚ Perínske rybníky a štrkovisko Kechnec.

Podobne ako v prípade iných chránených vtáčích území umiestnených v nížinách Slovenska, aj v Košickej kotline prešiel vývoj využíva-
nia krajiny markantnými zmenami. Kým v päťdesiatych rokoch minulého storočia ešte významný podiel územia, dnes vyhláseného za 
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CHVÚ, tvorili pasienky a trávne porasty, 
a to aj v rovinatej časti, dnes došlo k vý-
znamnému zmenšeniu ich rozlohy, čoho 
výsledkom je takmer úplná absencia 
týchto kľúčových biotopov pre predmet 
ochrany v rovinatej časti. Okrem toho 
v tejto časti vzniklo viacero rozľahlých 
štrkovísk a na depresiách aj Perínske 
rybníky, ktoré boli v r. 1987 vyhlásené za 
chránený areál.

V dôsledku týchto zmien, z ktorých 
mnohé prebiehajú aj v súčasnosti (inten-
zívna urbanizácia), sa aj hranice CHVÚ 
líšia oproti pôvodnému vedeckému ná-
vrhu. Došlo k vylúčeniu intravilánov 
v okolí Kechneca a širšieho okolia, kde 
sa predpokladá rozvoj priemyselného 
parku. Došlo aj k odčleneniu územia juž-
ne od železiarní a, naopak, k pričleneniu 
územia na západnom okraji CHVÚ zá-
padne od obce Komárovce a lesného porastu východne od železiarní. Celkovo v dôsledku týchto zmien poklesla rozloha územia o 9 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Košická kotlina je významné predovšetkým pre hniezdenie dvoch vzácnych druhov dravcov, v ktorých ochrane hrá Slovensko 
najvýznamnejšiu rolu, keďže u nás po Maďarsku hniezdia ich druhé najväčšie populácie v Európskej únii (BirdLife International 2004). 
Košická kotlina patrí medzi päť najvýznamnejších území pre hniezdenie orla kráľovského a sokola rároha na Slovensku.

Okrem uvedených kritériových druhov hniezdia v území významné populácie bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, prepelice poľnej 
a sovy dlhochvostej, ktoré sú väčšie ako 1 % ich celkovej národnej populácie. V území hniezdia v dôsledku umiestnenia viacerých väč-
ších vodných plôch aj ďalšie viaceré vzácne druhy. Týmito sú napríklad bučiačik močiarny, bučiak veľký, chriašteľ vodný, chriašť malý, 
kaňa močiarna a volavka purpurová. Pre hniezdenie vzácnejších druhov je významná aj pahorkatinná časť územia, kde je v súčasnosti 
zaznamenané hniezdenie niekoľkých párov včelárika zlatého, v početných remízkach hniezdi hrdlička poľná, penica jarabá, pŕhľaviar 
čiernohlavý a strakoš obyčajný. Od roku 2014 tu hniezdi aj orliak morský. Reliéf územia a poloha Košickej kotliny na dôležitej migrač-
nej trase je dôvodom, pre ktorý tu bolo počas migrácie zaznamenaných aj viacero menej bežných migrantov. Takýmito záznamami je 
napríklad pozorovanie lyžičiara bieleho, močiarnice tichej, trasochvosta žltohlavého, trsteniarika vodného a trsteniarika tamariškového.

Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny viedli v posledných desaťročiach k vymiznutiu viacerých hniezdičov z Košickej kotliny, 
a to strakoša kolesára, sokola kobcovitého a ležiaka úhorového.

Územie patrí v porovnaní s inými územiami umiestnenými v nižších polohách a v poľnohospodárskej krajine medzi tie lepšie moni-
torované. Jednak ide o dlhodobý monitoring populácie orla kráľovského a sokola rároha, ktorých populácia sa na Slovensku, a teda aj 
v Košickej kotline sleduje dlhodobo a celoplošne (Chavko 1995). Podobne dlhodobý a celoplošný monitoring sa realizuje aj u bociana 
bieleho (Fulín 2003, Sitášová a kol. 2005). V niektorých lokalitách sa realizuje dlhodobo monitoring všetkých vtáčích druhov, v dôsled-

ku čoho bol vyhlásený aj CHA Perínske rybníky. Systematický 
monitoring celého územia aj u všetkých predmetov ochrany sa 
však realizoval až v čase vymedzovania sústavy CHVÚ (Ryba-
nič a kol. 2004) a v rokoch 2010 – 2012 s výnimkou prepelice 
poľnej, ktorá sa v rokoch 2010 – 2012 nemonitorovala.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Orol kráľovský
Orol kráľovský hniezdi v nižšie položených častiach územia. 
Jeho hniezda sú tu umiestnené v topoľových remízkach ale-
bo na solitérnych stromoch. V rámci svojho teritória majú 
páry postavené jedno až dve hniezda, pričom v rámci svojho 
hniezdneho okrsku sa adultné vtáky zdržiavajú celoročne. Po-Orol kráľovský (Aquila helica)Orol kráľovský (Aquila helica)
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pulácia v území je v poslednej dekáde stabilná a jej úroveň sa udržuje 
v rozmedzí štyroch až piatich párov. Vplyvom rozvojových projektov, 
resp. urbanizácie územia však došlo k opusteniu niektorých hniezd zná-
mych v minulosti a podobný posun hrozí aj vo východnej časti územia, 
ak bude pokračovať rozširovanie zastavaného územia.

Sokol rároh
Veľkosť populácie sokola rároha je v území stabilná od vymedzenia 
chráneného vtáčieho územia a udržuje sa na úrovni štyroch párov 
s miernymi fluktuáciami. Hniezdne okrsky však zasahujú čiastočne aj 
za hranice CHVÚ. Hniezdenie tohto druhu v CHVÚ je v súčasnos-
ti skoncentrované výlučne v búdkach umiestnených na stĺpoch 440 
kV elektrického vedenia. Podobne ako u orla kráľovského, aj niektoré 
adultné jedince sokola rároha sa vo svojom teritóriu zdržujú celoročne.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Košická kotlina

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian biely 1 % 45 30 – 40 klesajúci

Ďateľ hnedkavý 1 % 30   8 – 16 neznámy

Orol kráľovský K1 3 4 – 5 stabilný

Prepelica poľná 1 % 100   90 – 110 neznámy

Sokol rároh K1 4 4 – 5 stabilný

Sova dlhochvostá 1 % 18   9 – 11 neznámy

Ďalšie významné druhy
Bocian biely
Podobne ako v prípade ďatľa hnedkavého, aj v prípade bociana bieleho sú všetky hniezdiská umiestnené v intravilánoch obcí. Loviská 
bocianov bielych ležia práve v extravilánoch, ktoré sú súčasťou CHVÚ. V čase vymedzovania sústavy CHVÚ bol zistený počet bocianov 
bielych v území na úrovni 42 – 48 párov. V dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva však tento počet poklesol a dnes je počet bocianov 

bielych v území (pri zrátaní všetkých hniezd aj vrátane intravilánov vylúčených 
z CHVÚ) 35 párov.

Ďateľ hnedkavý
Hniezdenie ďatľa hnedkavého je v Košickej kotline obmedzené takmer výlučne na 
intravilány obcí a ich bezprostredné okolie. Tieto však pri vyhlasovaní CHVÚ boli 
vylúčené z územia. Preto hoci v roku 2003 bola uvádzaná veľkosť populácie ďatľa 
hnedkavého v území 30 párov, dnes je odhadovaná len na 8 – 16 párov, ktorých 
teritóriá zasahujú do CHVÚ. Táto zmena však nie je dôsledkom reálneho poklesu, 
ale najskôr zmenou hraníc územia, a teda rozdielnym vymedzením území, kde sa 
porovnávali počty.

Prepelica poľná
V čase vymedzovania sústavy CHVÚ bola početnosť prepelice poľnej v území od-
hadnutá na úrovni priemerne 100 hniezdiacich párov. V rokoch 2010 – 2012 sa 
systematický monitoring tohto druhu v území nerealizoval, no niekoľko záznamov 
na monitorovaných plochách (úhor pri Perínskych rybníkoch a v k. ú. Komárovce) 
umožňuje predpokladať, že nedošlo k výraznej zmene veľkosti populácie.

Sova dlhochvostá
Lesné porasty v Košickej kotline sú hniezdnym biotopom sovy dlhochvostej. Počas 
monitoringu tohto druhu v území v rokoch 2010 – 2012 tu bolo zistených 10 obsa-
dených revírov, teda menej ako v čase vymedzovania sústavy CHVÚ v roku 2003, 
keď zistená početnosť dosiahla 18 párov. V súčasnosti bolo najviac hniezdnych te-
ritórií, a to 7, zistených v lesnom poraste v blízkosti obce Olšovany. Dve teritóriá sa 
nachádzali v Haniskom lese a jedno na lokalite Lebeň.

Prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Sokol rároh (Falco cherrug)Sokol rároh (Falco cherrug)
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Ohrozenie:
Hlavným ohrozením pre druhy v CHVÚ Košická kotlina je v súčasnosti zmena poľnohospodárskych praktík. V území celkovo ustúpila 
pastva a trávne porasty. Výsledkom týchto zmien je postupná sukcesia a zarastanie opustených pasienkov na časti územia a, naopak, inten-
zifikácia v úrodnejšej časti s vysokým podielom pestovania repky alebo kukurice. V oboch prípadoch sa výrazne obmedzuje dostupnosť 
potravy pre bociany biele, orly kráľovské, ale aj sokola rároha v dôsledku zániku kolónií sysľov.

Druhým veľmi významným rizikom ochrany prírody v území je jeho poloha v bezprostrednom okolí Košíc, v dôsledku čoho pri roz-
voji územia je časť stavebných zámerov umiestnených priamo v CHVÚ a dochádza tak k zaberaniu hniezdnych a potravných biotopov 
stavbami a infraštruktúrou (výrobné haly, priemyselné parky, produktovody a cestná infraštruktúra).

Na lesnej pôde je hrozbou prenikanie agáta bieleho do drevinovej skladby pôvodných drevín a postupná zmena druhového zloženia 
v prospech agátu, čo sa môže negatívne dotknúť hlavne populácie sovy dlhochvostej v dôsledku absencie vhodných stromov na hniez-
denie.

Ochranárske aktivity
Na dlhodobé udržanie stavu orla kráľovského a sokola rároha a pre zlepšenie stavu bociana bieleho je potrebné sa pri ochranárskych 
opatreniach zamerať predovšetkým na podporu menej intenzívnych poľnohospodárskych praktík. Týmito by hlavne malo byť obnove-
nie pastvy a trvalých trávnych porastov na významnej časti územia. Rovnako je potrebné na vybraných vhodných lokalitách podporiť 
výskyt sysľov.

V prípade ochrany hniezdisk je u orla kráľovského a sokola rároha potrebné v prípade výskytu hniezd v lesných porastoch zabez-
pečiť ochranu porastov v okolí  hniezdisk. Táto ochrana by mala zabezpečiť zachovanie porastu v bezprostrednej blízkosti hniezda 
a vylúčenie lesohospodárskych aktivít v hniezdnom období v potrebnej vzdialenosti od hniezda. Je potrebné individuálne zvážiť, či 
ochrana týchto zón okolo hniezd je prospešnejšia a efektívnejšia prostredníctvom neformálnej dohody s príslušnými správcami, resp. 
vlastníkmi lesa alebo prostredníctvom rozhodnutia príslušného úradu. Okrem ochrany okolia hniezd je potrebné u týchto druhov 
dravcov podporiť hniezdne podmienky opravou samotných hniezd, ak hrozí ich spadnutie, alebo vyvesovaním búdok u sokola rároha. 
Podobne je možné v porastoch s nedostatkom hniezdnych príležitostí (zlomov, dutín, dostatočne veľkých stromov) zlepšiť hniezdne 
podmienky aj pre sovu dlhochvostú. Stav hniezd je potrebné sledovať aj u bociana bieleho a v prípade potreby prijať príslušné opatre-
nia (opravu, prekládku, inštaláciu hniezdnej podložky).

Obzvlášť dôležité je v prípade Košickej kotliny zvážiť vplyv všetkých plánovaných investícií v území na predmety ochrany, ak existuje 
riziko, že pri týchto investíciách dôjde k záberu hniezdnych alebo potravných biotopov predmetov ochrany. Dôsledným plánovaním 
v rámci územnoplánovacej dokumentácie je potrebné usmerniť umiestňovanie týchto zámerov do území menej citlivých z pohľadu 
ochrany prírody.
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Chránené vtáčie územie Kráľová

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 21/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Kráľová
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ010
Rozloha: 1 215,82 ha
Lokalizácia: 48° 12´ 55´´ N, 17° 48´ 58´´ E
Administratívne začlenenie: Nitriansky kraj – okres Šaľa (3,2 %), Trnavský kraj – okres Galanta (96,8 %)
Nadmorská výška: 115 – 121 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody 
SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Dunaj-
ská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ predstavuje vodná nádrž Kráľová, ktorá bola vybudo-
vaná na rieke Váh v roku 1985 ako súčasť tzv. vážskej kaskády 
na ochranu pred povodňami a na výrobu elektrickej energie. 
Lemovaná je listnatými lesmi a poliami. Súčasťou CHVÚ 
sú aj zvyšky starých ramien Váhu. Samotná vodná plocha 
predstavuje 92,7 % rozlohy územia, listnaté lesy a prechodné  
leso -kroviny zaberajú 3,5 %. Zvyšok tvorí orná pôda (1,1 %) 
a ostatné biotopy. Samotná vodná nádrž je využívaná hlavne 
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na športový rybolov a na rekreačno -turistické aktivity. Vo východnej časti nádrže sa ťaží štrk. Celé územie je poľovne obhospodarované. 
Okolité polia a lesy sú využívané na poľnohospodárske a lesnícke účely.

Súčasná rozloha CHVÚ je zhodná, resp. o 10 ha (0,8 %) väčšia v porovnaní s rozlohou uvádzanou vo vedeckom návrhu.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedno z troch najvýznamnejších území pre hniezdenie chavkoša nočného na Slovensku. Hniezdi tu stabilná populácia volavky 
popolavej (90 – 110 párov), rybára riečneho (30 – 70 párov), čajky smejivej (24 – 35 párov), početná je aj kolónia belorítok obyčajných (440 
– 800 párov), ktoré hniezdia pod cestným mostom cez VN Kráľová, a brehúľ hnedých (140 párov). Hniezdia tu aj ďalšie vodné a pri vode 
žijúce druhy vtákov, zo vzácnejších napr. kaňa močiarna, bučiačik močiarny a hrdzavka potápavá. Územie je významné aj ako migračná 
zastávka a zimovisko vodných vtákov, najmä husí, kačíc, potápačov, potápok, lysiek, čajok a kormoránov.

Systematický výskum CHVÚ sa dodnes nerealizoval. Z územia pochádzajú len čiastkové údaje publikované v prácach so širším zamera-
ním (napr. Danko a kol. 2002), alebo nepublikované viac -menej náhodné pozorovania dostupné napr. na internete (napr. Aves symfony, 
birding.sk). Lokalite sa v ostatných 10 rokoch cieľavedome venujú viacerí ornitológovia (Kvetko, Nešták a ďalší).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Chavkoš nočný
Hniezdenie druhu na ploche tohto CHVÚ je známe minimálne od roku 
1987, keď tu hniezdilo 90 – 120 párov (Krištín in litt.). V súčasnosti chav-
koše nočné hniezdia v CHVÚ v dvoch zmiešaných kolóniách s volavkami 
popolavými, a to pri obci Kajal v počte 70 – 100 párov a nad diaľničným 
mostom pri obci Dolná Streda, kde do roku 2011 hniezdil v počte 60 – 70 
párov. V roku 2011 tu bola časť mokradí na iniciatívu miestnych rybárov 
zasypaná, no po intervencii bol nasypaný materiál odstránený. Presné sta-
novenie počtu hniezdiacich párov je však z dôvodu olistenia hniezdnych 
stromov pri sčítaní zo zeme náročné. Napriek tomu možno konštatovať, 
že súčasná početnosť druhu v CHVÚ ďaleko prevyšuje odhadovaný stav 

podľa vedeckého návrhu z roku 2003 a v ostatných rokoch je stabilná.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Kráľová

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Chavkoš nočný K1 30 166 – 251 stabilný

Ohrozenie
Druh je v území ako hniezdič ohrozovaný najmä rušením zo strany 
športových rybárov a hlavne rekreantov. Hniezdne kolónie sú ohro-
zované tiež nelegálnym výrubom hniezdnych stromov a pytliactvom. 
Keďže chavkoše nočné hniezdia spoločne v kolónii s volavkami po-
polavými, ktoré sa netešia všeobecnej obľube rybárov, táto hrozba je 
oveľa reálnejšia. Negatívne pôsobí aj znižovanie výšky vodnej hladiny 
v nádrži v hniezdnom období, čím sa zhoršujú potravné a lovné mož-
nosti druhu najmä v čase kŕmenia mláďat.

Ochranárske aktivity
Z hľadiska zabezpečenia priaznivého stavu a ochrany chavkoša nočného v CHVÚ je najdôležitejšie zaistiť nerušený priebeh jeho hniez-
denia dôslednou kontrolou dodržiavania zakázaných činností vyplývajúcich z vyhlášky o vyhlásení CHVÚ v okolí hniezdnych kolónií. 
Súčasne je nevyhnutné usmerniť lesohospodársku činnosť v okolitých porastoch mimo obdobia hniezdenia druhu. Nelegálnemu výrubu 
hniezdnych stromov možno zabrániť aj pravidelnými kontrolami hniezdnych kolónií mimo obdobia hniezdenia.

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
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Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina

Základné údaje:
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 438/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Labo-
recká vrchovina
Účinnosť: 1. 11. 2009
Kód územia: SKCHVÚ011
Rozloha: 102 813,91 ha
Lokalizácia: 49° 11´ 50´´ N, 21° 51´ 13´´ E
Administratívne začlenenie: Prešovský kraj – okresy Humenné (24,7 %), 
Medzilaborce (37,4 %), Snina (13,2 %), Stropkov (9,2 %), Svidník (15,4 %)
Nadmorská výška: 162 – 885 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 24,4 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa 
Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Medzilaborce

Charakteristika územia
CHVÚ Laborecká vrchovina je po CHVÚ Volovské vrchy druhým najrozsiahlejším CHVÚ na Slovensku. Rozprestiera sa v severovýchod-
nej časti Slovenska, na severe hraničí s Poľskom, na východe priamo nadväzuje na CHVÚ Bukovské vrchy a na juhovýchode sa neďaleko 
nachádza CHVÚ Vihorlatské vrchy. Na ploche CHVÚ je vyhlásených 12 maloplošných chránených území. Na ochranu starých lesných 
porastov boli vyhlásené NPR Komárnická jedlina, NPR Palotská jedlina, PR Beskyd, PR Čertižné, PR Dranec, PR Haburské rašelinisko, PR 
Hostovické lúky, PR Jarčiská, PR Miroľská Slatina, PR Pod Demjatou a CHA Driečna boli vyhlásené na ochranu slatinných a podmáčaných 
lúčnych spoločenstiev. PR Iľovnica bola vyhlásená na zabezpečenie ochrany reliktného rastlinného druhu valdštejnky kuklíkovitej.

CHVÚ Laborecká vrchovina sa nachádza vo flyšovom pásme s charakteristickým striedaním vrstiev pieskovcov a ílovcov. Patrí do mier-
ne teplej, veľmi vlhkej vrchovinovej až mierne chladnej klimatickej oblasti. Najvyšší bod územia je Vysoký Grúň (905 m n. m.) a leží 



80

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

na hraniciach s Poľskom. Územie je lokalizované v oblasti alpského biogeogra-
fického regiónu, no značne sa tu prelínajú druhy charakteristické pre panónsku 
(hlavne v južnej časti do 500 m n. m.) a karpatskú zoogeografickú oblasť (hlav-
ne v severnej časti nad 500 m n. m.). Skoro polovica územia je pokrytá lesnými 
porastmi. Prevládajú podhorské bukové lesy, vzácnejšie sú jedľovo -bukové lesy 
s javorom horským, brestom horským či jaseňom štíhlym. V nižších polohách 
sú to dubovo -hrabové lesy a tiež jelšové lesy na nivách potokov. Významnú časť 
územia (asi 30 %) tvorí mozaikovitá poľnohospodárska krajina spolu s lúkami 
a pasienkami s dostatkom rozptýlenej zelene, ktoré poskytujú vhodné biotopy pre 
chránené druhy vtákov. Územie odvodňuje rieka Laborec so svojimi prítokmi so 
zachovanými brehovými porastmi pozdĺž riek Udavy, Výravy, Oľky a Cirochy.

Toto CHVÚ bolo jedno z neskôr navrhnutých a jeho pôvodne navrhovaná roz-
loha bola 107 736 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo vyrokované a následne v r. 2009 vyhláškou vyhlásené o 5 % menšie územie  
s rozlohou 102 813,9 ha. Z pôvodného návrhu boli vyňaté plochy intravilánov niektorých obcí a niektoré poľnohospodárske pozemky.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne tieto biotopy: najviac listnaté lesy 56,6 %, orná pôda nezavlažovaná až 11,4 %, poľnohospodárska krajina 
s prirodzenou vegetáciou 10,2 %, zmiešané lesy 7,6 %, lúky a pasienky 6,7 % a zarastené lúky a pasienky 6,5 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Laborecká vrchovina je jedným z troch najvýznamnejších 
území na Slovensku pre hniezdenie orla krikľavého a haje červenej. 
Zároveň patrí k 5 najvýznamnejším územiam s hniezdením druhov 
sova dlhochvostá, bocian čierny, muchárik bielokrký, strakoš oby-
čajný, muchárik malý, penica jarabá, jariabok hôrny, chrapkáč poľný, 
tesár čierny, ďateľ bielochrbtý, žlna sivá, lelek lesný, škovránik stromo-
vý a rybárik riečny. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej po-
pulácie druhov ďateľ prostredný, bocian biely, včelár lesný, pŕhľaviar 
čiernohlavý, krutohlav hnedý, muchár sivý, žltochvost hôrny, hrdlička 
poľná, prepelica poľná, strakoš veľký a brehuľa hnedá.

Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina nebolo ešte avifaunistic-
ky samostatne spracované. V súčasnosti je však čiastočne (juhovýchodná časť) pokryté v monografii o avifaune okresu Snina (Pčola 2012). 
V tejto monografii bolo čiastočne spracované aj vtáctvo CHVÚ Vihorlatské vrchy (severovýchodná časť) a tiež celé CHVÚ Bukovské vrchy. 
V rokoch 1974 – 2011 bolo na sledovanom území okresu Snina (805 km2) zistených spolu 222 druhov vtákov. Z toho bolo 137 hniezdiacich 
a u 4 druhov sa hniezdenie predpokladá. 4 druhy tam hniezdili iba v minulosti. Počas migrácie sa vyskytlo 39 druhov, v zimnom období 
84 druhov. Dá sa len predpokladať, že prevažná väčšina hniezdnych druhov hniezdi aj v tomto CHVÚ. V území určite patria k nezvestným 
druhom strakoš kolesár a krakľa belasá, ktoré v minulosti v území hniezdili. K problematickým druhom s neistým typom výskytu patria 
napr. hlucháň hôrny, sýkorka chochlatá.

Poloha CHVÚ Laborecká vrchovina na severovýchode Slovenska v poľnohospodárskej krajine negatívne ovplyvnila záujem ornitológov 
o výskum tohto územia v minulosti. K najstarším zmienkam o výskyte vtákov patria údaje Sachu (1927) o výskyte dravcov v okolí Medzila-
boriec. Do 70. rokov 20. storočia sa na území nevykonával systematický ornitologický výskum. Publikované sú len ojedinelé údaje o výskyte 
niektorých druhov v rámci širšie spracovaných regiónov (Mošanský 1978, 1979). Najviac poznatkov je o rozšírení bociana bieleho. V roku 
1934 prebehlo prvé sčítanie hniezd bociana bieleho, potom aj v rokoch 1958, 1968, 1974 a 1984. Výsledky zhrnul Štollmann (1999). Pre-
hľad o hniezdnych lokalitách na Slovensku v rokoch 1996 – 2000 publikoval Fulín (2000a). Prvé systematickejšie údaje sa získali v rokoch 
1973 – 1977 počas mapovania hniezdneho rozšírenia vtákov (Šťastný a kol. 1987). Pčola zhrnul výsledky vlastných pozorovaní a literárnych 

údajov o vtáctve z východnej časti územia z okresu Snina z rokov 1974 – 
2011 (Pčola 2012).

Od začiatku 90. rokov minulého storočia sa v skúmanom území zinten-
zívnil výskum dravcov a sov (Maderič a kol. 1995, Danko a kol. 2007). 
V rokoch 1995 – 1999 prebehlo v území mapovanie v kvadrátoch Da-
tabanky fauny Slovenska (Danko a kol. 2002). V rokoch 2011 – 2014 sa 
v rámci projektu LIFE09 NAT/SK/000396 „Ochrana orla krikľavého na 
Slovensku“ monitorovalo aj územie CHVÚ Laborecká vrchovina (Dra-
vecký a kol. 2011, 2012, 2013). Mapovanie kritériových druhov vtákov 
na celom území CHVÚ v rokoch 2010 – 2012 s použitím špecializovanej 
metodiky pre každý z mapovaných druhov umožnilo po prvýkrát zistenie 
rozšírenia, populačnej veľkosti a hustoty aj pre dovtedy menej mapované 
druhy vtákov (Černecký a kol. 2014). Rovnomerné rozloženie transektov 
v celom území CHVÚ a ich monitoring počas dvoch rokov umožnili zís-
kať relatívne spoľahlivé údaje pre všetky druhy kritériových vtákov.
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Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Ďatle
CHVÚ je významné aj z hľadiska ďatľov a iných dutinových hniezdičov. Populácie ďatľa 
bielochrbtého, tesára čierneho a žlny sivej sú stabilné a iné uvádzané počty ako vo ve-
deckom návrhu z r. 2003 sú spôsobené spresnením údajov v rokoch 2010 – 2013.

Haja červená
U tohto druhu bol v CHVÚ Laborecká vrchovina registrovaný počas 10 rokov (2003 – 
2013) pokles počtu hniezdiacich párov na 1 – 3, a to s veľmi nízkou hniezdnou úspešnosťou. Tento negatívny, ale aj areálový trend súvisí 
s celkovým negatívnym trendom druhu na východnom okraji areálu v strednej Európe (Maderič 2011, 2012, 2013).

Jariabok hôrny
Jeho početnosť je stabilná, vyššie uvádzané počty ako vo vedeckom návrhu z r. 2003 sú spôsobené spresnením údajov v rokoch 2010 – 2013.

Muchár sivý, muchárik malý a muchárik bielokrký
Početnosť týchto dutinových hniezdičov je stabilná, iné uvádzané počty ako vo vedeckom návrhu z r. 2003 sú spôsobené spresnením údajov 
v rokoch 2010 – 2013.

Orol krikľavý
Mierny nárast odhadu počtu párov orla krikľavého oproti vedeckému návrhu je zrejme spôsobený zvýšenou intenzitou mapovania a úze-
mie patrí k územiam najhustejšie osídleným týmto druhom na Slovensku (Dravecký a kol. 2015).

Škovránik stromový
Je viazaný na trávnaté plochy s rozptýlenou stromovou a krovinnou vegetáciou a pokles 
početnosti bol registrovaný aj pri ňom. Zdá sa, že u tohto druhu je hlavným dôvodom 
strata hniezdnych biotopov spôsobená zmenou obhospodarovania krajiny. Napr. obme-
dzovaním pastvy a znižovaním efektivity kosenia trávnatých plôch dochádza k intenzívnej 
sukcesii a k zarastaniu hniezdnych lokalít.

Početnosť bociana čierneho, chrapkáča poľného, lelka lesného, penice jarabej, sovy dl‑
hochvostej, strakoša obyčajného a rybárika riečneho je aj v súvise s vedeckým návrhom 
z r. 2003 stabilná.

Ďalšie významné druhy
Bocian biely
U bociana bieleho došlo k výraznému nárastu 
populácie, zrejme kvôli obsadeniu nových lo-
kalít.

Brehuľa hnedá
K výraznému poklesu početnosti došlo u toh-
to druhu, pričom hlavnou príčinou sa ukazuje 
strata hniezdnych biotopov (strmých stien bre-
hov tokov).

Pŕhľaviar čiernohlavý
U tohto druhu došlo k miernemu poklesu po-
četnosti, čo súvisí s jeho negatívnym trendom 
v celej strednej Európe.

Strakoš veľký
Nepriaznivý je stav početnosti tohto druhu, pričom v posledných rokoch sa nevie o žiadnom hniezdiacom páre v CHVÚ (Pčola in verb).

Žltochvost hôrny
U tohto druhu zozbierané údaje naznačujú v tomto území na rozdiel od iných regiónov Slovenska relatívne stabilnú početnosť s mierne klesa-
júcim trendom v posledných rokoch (Pčola in verb.).

Z ostatných kritériových druhov, ktoré dosahujú viac ako 1 % národnej populácie, bola zistená stabilná početnosť ďatľa prostredného, 
hrdličky poľnej, krutohlava hnedého, prepelice poľnej a včelára lesného. Rozdiely v odhadoch veľkosti populácií môžu byť spôsobe-
né hlavne odlišnou intenzitou mapovania v porovnávaných obdobiach a rôznou kvalitou vstupných údajov.

Haja červená (Milvus milvus)

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Krutohlav hnedý (Jynx torquilla)Krutohlav hnedý (Jynx torquilla)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Laborecká vrchovina

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian biely >1% 40 60 – 106 stúpajúci

Bocian čierny K1 23 15 – 25 stabilný

Brehuľa hnedá >1% 400 20 – 50 klesajúci

Ďateľ bielochrbtý K1 220 220 – 300 stabilný

Ďateľ prostredný >1% 220 180 – 220 stabilný

Haja červená K1 5 1 – 3 klesajúci

Hrdlička poľná >1% 300 250 – 300 stabilný

Chrapkáč poľný1 K1 350 300 – 400 stabilný

Jariabok hôrny K1 650 850 – 900 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 700 600 – 700 stabilný

Lelek lesný K1 140 100 – 200 stabilný

Orol krikľavý K1 40 40 – 45 stabilný

Muchár sivý >1% 600 550 – 600 stabilný

Muchárik bielokrký K1 4 000 4 000 – 4 500 stabilný

Muchárik malý K1 2 000 2 000 – 2 700 stabilný

Penica jarabá K1 700 700 – 900 stabilný

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 1 000    500 – 1 000 klesajúci

Prepelica poľná1 >1% 250 150 – 250 stabilný

Rybárik riečny K1 40 40 – 50 stabilný

Sova dlhochvostá K1 80 60 – 80 stabilný

Strakoš obyčajný K1 3 500 3 500 – 4 000 stabilný

Strakoš veľký >1% 30 0 klesajúci

Škovránik stromový K1 80 40 – 50 klesajúci

Tesár čierny K1 250 200 – 250 stabilný

Včelár lesný >1% 32,5 25 – 30 stabilný

Žlna sivá K1 175 150 – 200 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 500 300 – 500 klesajúci
1 volajúce samce

Ohrozenie
Nevhodná a intenzívna lesohospodárska činnosť je najväčším ohrozením priaznivých stavov dravcov, sovy dlhochvostej a bociana čierneho 
v tomto CHVÚ. Vedie k priamej aj nepriamej likvidácii ich hniezdnych párov. Pre dravce a bociany sú vysoko rizikové elektrické vedenia 
vysokého napätia. Ohrozením pre druhy viazané na otvorené biotopy tvorené mozaikou lúk a rozptýlenej stromovej a krovitej vegetácie je 
postupná sukcesia a zarastanie krovinami alebo premena lúk na intenzívne obhospodarované plochy. Kosenie trávnych porastov na veľkých 
plochách od kraja do stredu je priamym vážnym ohrozením pre druhy hniezdiace v týchto biotopoch. Strata hniezdnych biotopov vplyvom 
zvetrávania a postupného zarastania hniezdnych stien, ako aj úpravy brehov sú významným faktorom ohrozenia brehule hnedej.

Ochranárske aktivity
Mechanickým odstraňovaním drevín, ako aj extenzívnym pasením je potrebné zastaviť prebiehajúcu sukcesiu a zabrániť vytváraniu zapo-
jených krovinových a drevinových porastov, a to nielen pre hniezdenie príslušných druhov trávnych porastov, ale aj pre zachovanie rozlohy 
lovísk a potravných biotopov pre lesné druhy. Z dlhodobého hľadiska je výhodnejšie podporovať tradičné obhospodarovanie pozemkov s ko-
sením a s extenzívnou pastvou. Pri pasení je vhodné preferovať kombinovanú pastvu oviec, kôz a dobytka so stádom s veľkosťou primeranou 
únosnosti pasienka. Pre lesné druhy vtákov je potrebné minimálne udržať súčasnú rozlohu a mozaikovitú vekovú štruktúru lesných porastov. 
Dôležité je tiež ponechať v lesných porastoch staré odumierajúce stromy s dutinami pre dutinové hniezdiče. Kvôli ochrane dravcov, bocianov 
a ďalších väčších druhov vtákov je potrebné na všetky chýbajúce 22 kV konzoly osadiť zábrany, ktoré bránia ich usmrteniu pri zosadnutí.
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Chránené vtáčie územie Lehnice

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 377/2005 Z. z. z 8. augusta 2005, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Lehnice
Účinnosť: 1. 9. 2005
Kód územia: SKCHVÚ012
Rozloha: 2 346,85 ha
Lokalizácia: 48° 4´ 9´´ N, 17° 27´ 17´´ E
Administratívne začlenenie: Trnavský kraj – okres Dunajská Streda (100 %)
Nadmorská výška: 119 – 122 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0,6 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Dunajská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ Lehnice sa nachádza na Podunajskej nížine, v časti Podunajská rovina, v severozápadnej časti Žitného ostrova. Geomorfologicky je 
územie modelované činnosťou Dunaja a jeho ramien, ktorý tu postupne sedimentmi vyplnil pôvodné terciérne more, resp. depresiu. V dô-
sledku poklesu rýchlosti prúdenia Dunaja pod ohybom umiestneným v Bratislave v tejto časti Žitného ostrova prevládajú skôr hrubšie frakcie 
štrkov, ktoré sa tu intenzívne akumulovali. Územím tak prechádza rozsiahly agradačný val Dunaja. Terén sa nachádza v porovnaní s inými 
časťami Žitného ostrova vyššie nad hladinou podzemnej vody, k zaplavovaniu územia dochádzalo iba čiastočne a zriedkavo. Je preto suchšie 
ako okolie a vytvára predpoklady na výskyt druhov, ktoré sú predmetom ochrany v území. Prirodzených mokradí sa v CHVÚ Lehnice nachá-
dza len veľmi malé množstvo. Ide o ojedinelé fragmenty pôvodných ramien a korýt Dunaja. Tieto fragmenty sú dnes prevažne suché. Okrem 
pôvodných menších lokalít dnes podiel vodnej plochy tvoria prevažne umelé štrkoviská a zavlažovacie kanály.

V minulosti (18. – 19. storočie) väčšinu územia pokrývali lúky a pasienky. V priebehu 20. storočia boli postupne v prevažnej miere nahra-
dené ornou pôdou. V druhej polovici 20. storočia postupne orná pôda zaberá celé poľnohospodársky využívané územie, ktoré tvorí takmer 
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celé CHVÚ (99 % z rozlohy). Z pôvodných trávnych porastov ostali zachované len ich malé fragmenty popri poľných cestách a kanáloch. 
V predchádzajúcom desaťročí boli na malej ploche (cca 30 ha) opätovne vytvorené trávne porasty. V CHVÚ sa nachádzajú roztrúsene aj 
stromoradia, solitérne stromy a skupiny krovín a stromov. Malá časť územia je pokrytá prirodzeným tvrdým lužným lesom s dominantným 
zastúpením jaseňov.

Význam Podunajska pre výskyt vtáctva dokladuje už vymedzenie významného vtáčieho územia Podunajsko, ktoré bolo navrhnuté na roz-
lohe 7 500 km2 v r. 1992 (Hora a Kaňuch 1992). V dôsledku zmien vo využívaní krajiny a zmenšenia areálu rozšírenia kritériových druhov 
však toto VVÚ bolo neskôr nahradené viacerými menšími VVÚ (Rybanič a kol. 2004), ktoré sú v súčasnosti vyhlásené za CHVÚ podobne 
ako Lehnice. Oproti vedeckému návrhu došlo vo vymedzení hraníc územia iba k minimálnym zmenám. Podľa vedeckého návrhu bola na-
vrhovaná rozloha územia 2 660 ha, aktuálna rozloha územia dosahuje 2 347 ha, pričom z ochrany bol vylúčený intravilán a bezprostredné 
okolie a juhozápadná časť CHVÚ. Naopak, k CHVÚ bola pričlenená časť na južnom okraji územia smerom k železničnej stanici Lehnice.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedno z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie sokola kobco-
vitého na Slovensku. Populácia tohto druhu tu zostala v čase vymedzenia sústavy 
CHVÚ ako zostatková po jeho celkovom ústupe na Podunajskej nížine. Podobne 
CHVÚ Lehnice v dôsledku zachovania fragmentov úhorov a trávnych porastov 
ostáva jedným z ostrovov hniezdenia strakoša kolesára. Zo vzácnych druhov tu 
hniezdi sokol rároh a pravidelne sa vyskytuje aj orol kráľovský. Význam CHVÚ 
Lehnice je tak dôležitý nielen pre zachovanie populácie sokola kobcovitého a dro-
pa veľkého a ich prípadné rozšírenie na Žitný ostrov, ale aj pre ostatné stepné 
druhy vtáctva a vzácne druhy žijúce v poľnohospodárskej krajine.

Výskum avifauny, resp. monitoring vtáctva v CHVÚ Lehnice sa intenzívnejšie realizuje od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Hlav-
ným dôvodom na intenzívnejší monitoring sa stal rastúci význam tohto územia pre zachovanie druhov, ktoré vymizli z iných častí Žitného 
ostrova. Tento aktuálny monitoring sa sústredil predovšetkým na druhy, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ (Chavko a kol. 2010, Made-
rič a Chavko 2010, Chavko 2011, 2012, 2013). Staršie údaje z územia je možné nájsť v súhrnných prácach o avifaune širšieho územia, resp. 
Slovenska (napr. Ferianc 1977, Kalivodová a Darolová 1998, Danko a kol. 2002).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Drop veľký
V prvej polovici dvadsiateho storočia bol drop veľký široko rozšírený na Podunaj-
skej nížine. V súvislosti s rozorávaním trávnych porastov a s výstavbou elektrických 
vedení cez jeho hniezdiská však jeho počet na našom území v druhej polovici dvad-
siateho storočia prudko poklesol pod hranicu 1 000 jedincov a v deväťdesiatych ro-
koch už hniezdili na Podunajsku len ojedinele (Ferianc 1977, Danko a kol. 2002). 
Uvedený vývoj mal vplyv aj na CHVÚ Lehnice, kde na jeho území a v okolí dropy 
prežívali a hniezdili ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Posledný záznam hniezdenia bol zistený v roku 1992. Neskôr tu už 
boli zaznamenané len ojedinelé kusy (Danko a kol. 2002). Po zrealizovaní cielených manažmentových opatrení na zlepšenie kvality bio-
topov sa tu drop začal v roku 2008 opäť jednotlivo vyskytovať (Maderič a Chavko 
2010) a v roku 2010 tu bolo opätovne zaznamenané jeho ojedinelé zahniezdenie. 
Dnes teda jeho status v území možno označiť za nepravidelne hniezdiaci druh.

Sokol kobcovitý
V priebehu dvadsiateho storočia bol sokol kobcovitý hojne rozšírený v rámci Podu-
najskej nížiny, pričom ešte v priebehu druhej polovice dvadsiateho storočia hniez-
dil aj v početných kolóniách (Ferianc 1977, Kalivodová a Darolová 1998, Danko 
a kol. 2002). V priebehu deväťdesiatych rokov a po roku 2000 však jeho populácia 
prudko klesala a následne bolo po roku 2010 už zistené len ojedinelé hniezdenie 
v rámci CHVÚ Sysľovské polia, CHVÚ Dolné Považie (Chavko 2011, 2012, 2013) 
a v okolí Trnavy. Podobne klesla populácia aj v CHVÚ Lehnice. Pri tomto poklese 
hralo významnú rolu aj používanie pesticídov priamo v potravných teritóriách so-
kolov z CHVÚ (Chavko a kol. 2010). V rokoch 2004 – 2009 v CHVÚ Lehnice už boli zaznamenané len 1 – 2 páry (Chavko a kol. 2010), 
v rokoch 2010 – 2014 tu hniezdenie zistené nebolo. V roku 2015 tu bol v hniezdnom období pozorovaný samec (Chudý in litt.), no nebolo 
potvrdené zahniezdenie (Chavko in litt.).

Okrem používania pesticídov hrá v poklese populácie významnú rolu rozorávanie trávnych porastov a pasienkov a ich súčasná malá 
rozloha.

Drop veľký (Otis tarda)

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Lehnice

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Drop veľký >1% 1 0 – 1 klesajúci

Prepelica poľná 1 % 40   90 – 120 stúpajúci

Sokol kobcovitý K1 6,5 0 klesajúci

Ďalšie významné druhy
Prepelica poľná
Okrem dropa a sokola kobcovitého, ktoré pri vymedzovaní sústavy CHVÚ na Slovensku v území spl-
nili kritériá na jeho zaradenie medzi CHVÚ, tu boli zaznamenané aj významné počty prepelice poľnej, 
presahujúce 1 % národnej populácie. Prepelica poľná je preto spolu s týmito dvoma druhmi predme-
tom ochrany v CHVÚ. V čase vymedzovania sústavy CHVÚ bola jej početnosť v území odhadnutá na 
40 párov (resp. volajúcich samcov). Následne po zrealizovaní manažmentových opatrení (zatrávnení 
pozemkov, prijatí agroenvironmentálnych schém) bola jej početnosť odhadnutá na úrovni 90 – 120 
jedincov (Chavko a kol. 2010).

Ohrozenie
Najväčším dlhodobým ohrozením vplývajúcim negatívne na predmety ochrany v území je intenzívne poľnohospodárstvo a s ním súvisiace 
aktivity. Súčasné nastavenie dotácií vyvoláva tlak na intenzívne využívanie maximálnej rozlohy dostupnej poľnohospodárskej pôdy s cieľom 
zvýšenia dotácií na plochu. To vedie k preferencii niektorých ekonomicky výhodnejších druhov plodín a k rozorávaniu nielen trávnych po-
rastov, ale aj menších medzí, okrajov ciest a k likvidácii rozptýlenej zelene. V súvislosti s tým pôsobí negatívne aj pestovanie jedného druhu 
plodín (napríklad kukurice, slnečnice) na veľkých rozlohách a intenzívne využívanie pesticídov vedúce k celkovému poklesu dostupnosti po-
travy (hmyzu, hlodavcov), čo je v priamom rozpore s nárokmi výberových vtáčích druhov. V súvislosti so snahou o ich zachovanie vyhláška 
CHVÚ Lehnice predpokladá niektoré obmedzenia poľnohospodárstva. Rovnako boli vykonané viaceré opatrenia na zlepšenie stavu (výkup 
pozemkov organizáciami aktívnymi v ochrane prírody, realizácia agroenvironmentálnych schém poľnohospodármi v prospech dropa), no 
ich celková rozloha nie je dostatočná na významné zlepšenie stavu. Navyše v prípade agroenvironmentálnych schém je riziko zmeny ich na-
stavenia, ktoré by znemožnilo čerpať prostriedky pre poľnohospodárov na ochranu dropa, a tým by sa aj súčasný stav mohol výrazne zhoršiť.

Okrem ohrození súvisiacich s poľnohospodárstvom môže snahu o zachovanie predmetu ochrany v území zmariť viacero ďalších faktorov. 
V tomto ohľade hrá najvýznamnejšiu rolu intenzívna urbanizácia okolia ako širšieho okolia Bratislavy. S tým súvisí viacero priamych ohro-
zení lokality (zamýšľaná výstavba letiska v bezprostrednej blízkosti CHVÚ), ale aj rýchly rast Bratislavy, jej mestských častí a okolitých obcí. 
Ten môže v dohľadnom čase vytvoriť súvislý urbanizovaný pás územia medzi Šamorínom a Bratislavou, a tak vytvoriť aj bariéru v migrácii 
dropov medzi CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice. V prípade sokola kobcovitého medzi ohrozenia patrí aj nedostatok vhodných 
hniezd, a to v dôsledku nedostatku solitérnych stromov alebo menších skupín stromov z dôvodu nízkeho počtu vtákov stavajúcich hniezda 
využiteľné sokolom kobcovitým (straky, vrany, havrany). V prípade dropa veľkého riziko predstavuje aj kolízia s vedeniami elektrického 
napätia, ktoré nie sú dostatočne zvýraznené vhodnými výstražnými prvkami.

Ochranárske aktivity
V CHVÚ Lehnice sa realizoval projekt LIFE na ochranu dropa (názov 
projektu „Ochrana dropa fúzatého na Slovensku“). V rámci projektu 
boli na ornej pôde vo výmere 30 ha vytvorené trávne porasty, bolo zat-
rávnených viacero pásov na okrajoch ornej pôdy a došlo k zvýrazneniu 
elektrického vedenia vysokého napätia s cieľom minimalizovať kolízie 
dropa. Okrem toho majoritní užívatelia pôdy v CHVÚ vstúpili do ag-
roenvironmentálnych schém. V dôsledku toho došlo k zmene skladby 
plodín v prospech kultúr vyhovujúcich dropovi. Tieto opatrenia viedli 
k návratu dropa na územie a k jeho úspešnému vyhniezdeniu. Tieto 
aktivity však boli realizované len na výmere 1 % CHVÚ. V prípade re-
alizácie na väčšej výmere by bolo možné očakávať výrazne lepšie výsledky.

Pre ďalšie zlepšenie stavu v území a pre dlhodobé udržanie doposiaľ dosiahnutých výsledkov je nevyhnutné niekoľkonásobne zvýšiť vý-
meru pôdy, na ktorej sa rozkladajú trávne porasty a vhodné plodiny. Rovnako je nevyhnutné aplikovať opatrenia na zvýšenie hniezdnych 
možností sokola kobcovitého.

Prepelica poľná (Coturnix coturnix)
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Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 434/2012 Z. z. z 19. decembra 2012, ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Levočské vrchy
Účinnosť: 1. 1. 2013
Kód územia: SKCHVÚ051
Rozloha: 45 597 ha
Lokalizácia: 49° 8´ 59´´ N, 20° 38´ 47´´ E
Administratívne začlenenie: Prešovský kraj – okresy Kežmarok (60,8 %), Levoča (27,6 %), Sabinov (5,7 %), Stará Ľubovňa (5,9 %)
Nadmorská výška: 480 – 1 289 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0,0 %
Príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Pienin-
ského národného parku, Spišská Stará Ves

Charakteristika územia
CHVÚ Levočské vrchy sa nachádza na severovýchode Slovenska 
v Podhôľno -magurskej oblasti, v celku Levočské vrchy. Územie je z kli-
matického hľadiska súčasťou mierne chladného, veľmi vlhkého okrsku. 
Na severe územie zasahuje okrajom takmer k rieke Poprad a na juhu až 
po okraj Hornádskej kotliny. Najnižšie zasahujú oblasti na uvedenom 
južnom a severnom okraji územia a, naopak, najvyššie masív Čiernej 
hory (1 289 m n. m.), pričom výšku 1 200 m presahujú aj ďalšie vrcholy 
(Škapová, Derežová, Javor, Čiernohuzec, Javorina, Ihla).
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V súčasnosti v území prevládajú lesy (74 % z celkovej rozlohy). 
V rámci posledných desaťročí však územie prešlo významnými 
zmenami vo využívaní. V r. 1952 tu bol vytvorený vojenský obvod 
Javorina, pri ktorom došlo k nútenému vysťahovaniu obcí Blažov, 
Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce. V súvislosti s tým zaniklo 
mnoho pasienkov na holiach, lúk a poľnohospodárskej pôdy. Se-
vernú a centrálnu časť územia preto dnes pokrývajú súvislé lesné 
porasty. Dnešné lesné porasty sú však silno poznačené pôsobe-
ním kalamít a v niektorých častiach územia (obzvlášť centrálnej) 
sa nachádzajú rozsiahle holoruby. Viac štruktúrovaná je krajina 
v južnej časti CHVÚ, kde sa v oblasti obcí Torysky, Nižné Repaše, 
Oľšavica, Brutovce strieda poľnohospodársky využívaná kraji-
na s poľnými hôrkami a menšími fragmentmi lesa. V tejto časti 
územia je umiestnená prevažná väčšina poľnohospodársky vy-
užívanej pôdy, pričom prevažujú trávne porasty. Celkovo v CHVÚ 
trvalé trávnaté porasty pokrývajú 19,6 % pozemkov a orná pôda 3,1 %. Časť poľnohospodárskej pôdy však ostáva nevyužívaná a postupne 
zarastá lesom. Spomedzi väčších tokov významných pre hniezdenie rybárika riečneho v území pramení rieka Torysa.

CHVÚ Levočské vrchy sa len v zanedbateľnom rozsahu prekrýva s národnou sústavou chránených území. Týmito menšími chránenými 
územiami je PR Bišar, PP Jazerec a PP Podhorské.

V porovnaní s navrhovanou rozlohou CHVÚ vo vedeckom návrhu (52 914 ha, Rybanič a kol. 2003) je územie menšie o 7 317 ha (13,9 %). 
Toto zmenšenie rozlohy je spôsobené predovšetkým vylúčením intravilánov obcí a ich okolia z CHVÚ, v prípade severovýchodného okraja 
CHVÚ všetkej poľnohospodárskej pôdy a širšieho okolia obce Ihľany.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Levočské vrchy predstavuje jedno z piatich najvýznamnejších území Slovenska pre hniezdenie 2 vzácnych lesných vtáčích druhov 
– orla skalného a bociana čierneho. Významná populácia orla skalného v území je už dlhodobo známa a bola aj dôvodom, pre ktorý boli 
Levočské vrchy zaradené medzi významné vtáčie územia už na prelome 20. a 21. storočia (Heath a Evans 2000). Okrem toho je CHVÚ 
jedným z piatich najvýznamnejších území pre chrapkáča poľného osídľujúceho trávne porasty v poľnohospodárskej krajine. Okrem týchto 
uvedených druhov tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie ďalších 16 druhov: ďubník trojprstý, hlucháň hôrny, jariabok hôrny, kuvičok 
vrabčí, muchár sivý, orol krikľavý, pôtik kapcavý, prepelica poľná, rybárik riečny, sova dlhochvostá, strakoš veľký, tesár čierny, tetrov hoľ-
niak, včelár lesný, výr skalný a žlna sivá.

Napriek relatívnej nedostupnosti územia v druhej polovici dvadsiateho storočia z dôvodu existencie vojenského obvodu Javorina existuje 
z tohto obdobia viacero ornitologických prác. Niektoré sa nedotýkali len Levočských vrchov (Palášthy a Voskár 1965, 1966, Palášthy a kol. 
1987), iné boli zamerané len na publikovanie údajov z Levočských vrchov (Fulín 2000b, Janalík 1960, Voskár 1967). Niektoré práce boli 

realizované v širších súvislostiach, a tým bol prieskum oddelenia ekológie a biologickej ochrany letísk 
Vojenského veterinárneho ústavu v Košiciach, ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Radarová orni-
tológia v podmienkach Armády Slovenskej republiky – prostriedok znižovania rizika zrážok lietadiel 
s vtákmi“ (Murár a Dravecký 1998).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Bocian čierny
Ešte v čase vymedzovania sústavy CHVÚ na Slovensku bola v Levočských vrchoch zistená veľkosť po-
pulácie na úrovni 18 párov. Aktuálne sa však pohybuje len na úrovni 6 – 8 párov. Tento pokles je spôso-
bený rozsiahlou fragmentáciou lesných porastov, veľkoplošnou likvidáciou kalamít, ktorej dôsledkom 
je vznik rozsiahlych holorubov predovšetkým v centrálnej časti územia a úplný zánik hniezdnych mož-
ností pre druh. V súčasnosti tak bocian čierny v území hniezdi na niekoľkých posledných lokalitách, 
pričom viaceré z nich boli v dôsledku vyrušovania opustené a hniezdenie sa tak skončilo neúspešne 
(napríklad vo východnej časti územia v dôsledku vodohospodárskych úprav vodných tokov). Na zacho-
vanie tohto druhu v území je potrebné dohľadať posledné hniezdne páry a zasadiť sa o ochranu okolia 
ich hniezd.

Chrapkáč poľný
Na základe aktuálneho monitoringu veľkosť populácie chrapkáča poľného v území dosahuje 70 – 90 pá-
rov. Väčšina populácie je sústredená do južnej časti CHVÚ s väčším podielom poľnohospodárskej pôdy, 
resp. trávnych porastov, teda do okolia obcí Olšavica, Torysky, Brutovce. Významná časť populácie sa 

Bocian čierny (Ciconia nigra)

Chrapkáč poľný (Crex crex)Chrapkáč poľný (Crex crex)
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vyskytuje aj v údolí Torysy nad obcou Tichý Potok. V dôsledku rozsiahlych holorubov sa chrapkáč v súčasnosti vyskytuje aj na rozsiahlych 
rúbaniach v centrálnej časti územia. Aktuálne zistený stav je nižší ako v čase vymedzovania sústavy CHVÚ na Slovensku, keď sa veľkosť 
populácie v Levočských vrchoch odhadovala na 120 párov. Tento pokles je však zapríčinený zmenami hraníc CHVÚ, v dôsledku ktorých 
vypadli z územia trávne porasty na severovýchodnom okraji územia s významnou populáciou chrapkáča poľného. Pri porovnávaní počtov 
iba na súčasnom území (alebo pôvodnom navrhovanom) je však populácia tohto druhu v CHVÚ stabilná.

Orol skalný
Na území CHVÚ v súčasnosti hniezdi 5 – 7 párov orlov skalných. Je to približne 
rovnaká veľkosť populácie, ako bola z územia známa v čase vymedzovania sústavy 
CHVÚ na Slovensku (Rybanič a kol. 2003) ale aj skôr, keď boli Levočské vrchy prvý-
krát klasifikované ako významné vtáčie územie (Heath a Evans 2000). V súčasnosti 
orly skalné hniezdia rozptýlene po obvode Levočských vrchov. Napriek stabilnému 
trendu početnosti je ich populácia zraniteľná v dôsledku rozsiahlej fragmentácie 
lesných porastov. Na mnohých miestach už hniezdia orly v menších fragmentoch 
lesných porastov, ktoré sú ohrozované nielen pokračujúcou ťažbou, ale aj pôsobením 
náhodných prírodných činiteľov (veterné polomy).

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Levočské vrchy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny K1 18 6 – 8 klesajúci

Ďubník trojprstý >1% 80 40 – 80 klesajúci

Hlucháň hôrny1 >1% 15 0 klesajúci

Chrapkáč poľný2 K1 120 70 – 90 stabilný

Jariabok hôrny >1% 450 100 – 150 stabilný

Kuvičok vrabčí >1% 110 60 – 90 klesajúci

Muchár sivý >1% 600  50 – 100 stabilný

Orol krikľavý >1% 15 10 – 15 stabilný

Orol skalný K1 7 5 – 7 stabilný

Pôtik kapcavý >1% 80 30 – 60 klesajúci

Prepelica poľná >1% 100 70 – 90 stabilný

Rybárik riečny >1% 20 1 – 5 klesajúci

Sova dlhochvostá >1% 25 15 – 25 stabilný

Strakoš veľký >1% 10 1 – 5 klesajúci

Tesár čierny >1% 65 55 – 75 stabilný

Tetrov hoľniak1 >1% 25 0 klesajúci

Včelár lesný >1% 20 15 – 25 stabilný

Výr skalný >1% 3 1 – 3 klesajúci

Žlna sivá >1% 70 25 – 50 klesajúci

1 jedince, 2 volajúce samce

Ďalšie významné druhy
Hlucháň hôrny
Druh z územia vymizol. Hlavnou príčinou sú lesné kalamity v centrálnej časti územia a ich následné veľkoplošné spracovanie, v dôsledku 
čoho tu v podstate úplne zanikol hniezdny biotop druhu.

Jariabok hôrny
Populácia jariabka hôrneho je v súčasnosti v území stabilná a vo vhodných biotopoch sa vyskytuje rozptýlene po celom CHVÚ s výnimkou 
centrálnej časti, ktorá je najviac poškodená holorubmi.

Orol skalný (Aquila chrysaetos)
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Kuvičok vrabčí
Táto sova, na rozdiel od pôtika kapcavého, ubudla v území menej výrazne a u horného intervalu početnosti možno hovoriť o poklese do 
20 %, t. j. aj o zmenách, ktoré môžu byť súčasťou fluktuácie. Teritoriálne ozývajúce sa jedince je možné počas toku pozorovať aj v malých 

fragmentoch lesa, dokonca v poľných hôrkach. Druh tak prejavil väčšiu mieru adap-
tability ako pôtik na rozsah zmien v hniezdnych biotopoch, ktoré sa dotkli lesných 
porastov v poslednom decéniu.

Muchár sivý
V prípade muchára sivého sa javí populácia takisto stabilná, pričom nižší údaj v po-
rovnaní s r. 2003 nie je dôsledkom poklesu, ale spresnením stavu poznatkov. V súčas-
nosti sa mucháre sivé vyskytujú predovšetkým v obciach v CHVÚ a v ich okolí.

Orol krikľavý
Populácia orla krikľavého v súčasnosti v území v dôsledku odlesňovania prežíva pre-
dovšetkým po jeho obvode. Napriek rozsiahlej fragmentácii lesných porastov zatiaľ 
nedošlo k výraznému poklesu početnosti druhu, ale pri pokračujúcej miere zásahov 
do nich nie je pokles vylúčený.

Prepelica poľná
Populácia prepelice poľnej v území je stabilná, pričom nižší počet oproti roku 2003 je spôsobe-
ný odčlenením severovýchodného okraja pôvodného navrhovaného CHVÚ z územnej ochrany. 
V súčasnosti možno prepelicu poľnú zaznamenať aj na rozľahlých rúbaniach v centrálnej časti 
CHVÚ vzniknutých po veľkoplošných holoruboch.

Rybárik riečny
Početnosť druhu v území poklesla predovšetkým v dôsledku degradácie hniezdneho a potrav-
ného biotopu. Ako prevencia pred opakovanými povodňami došlo k regulácii väčších vodných 
tokov, úprave ich dna a brehov. Pri týchto úpravách boli úplne zlikvidované brehy, ktoré boli 
hniezdiskami rybárika.

Sova dlhochvostá
Veľkosť populácie tejto sovy v území je stabilná s miernymi výkyvmi v období s vyššou potrav-
nou ponukou.

Strakoš veľký
V území výrazne ustúpil oproti pôvodnému stavu. V súčasnosti sú v území už len ojedinelé lo-
kality s výskytom v hniezdnom období. Takto bol zaznamenaný napríklad v oblasti Ruskinoviec smerom na Veterník a na najsevernejšom 
okraji CHVÚ oproti Nižným Ružbachom.

Tesár čierny
Populácia tesára čierneho je napriek veľkej miere fragmentácie hniezdneho biotopu v území stabilná. Dôsledkom rýchlej zmeny biotopu 
a úbytku starších porastov je zvýšená koncentrácia tesárov čiernych v posledných zostávajúcich fragmentoch staršieho lesa v centrálnej 
časti územia.

Tetrov hoľniak
V prípade tetrova hoľniaka došlo v území k úplnému vymiznutiu druhu. Hlavnou príči-
nou budú podľa všetkého dlhodobé zmeny biotopov, u ktorých došlo k zániku rozsiah-
lych holí a pasienkov, ktoré tvorili pôvodne centrálnu časť Levočských vrchov.

Včelár lesný
V početnosti včelára lesného nedošlo v území k väčším výkyvom. V súčasnosti najviac 
záznamov o hniezdnom výskyte tohto druhu pochádza z južnej časti územia z okolia Le-
vočskej doliny a zo západnej časti z okolia Tvarožnej a Zlatého vrchu.

Výr skalný
Populácia výra skalného oproti vedeckému návrhu poklesla v dôsledku zhoršenia pod-
mienok na hniezdenie na jednej z lokalít (zarastenie kameňolomu vyššou vegetáciou).

Žlna sivá
V prípade žlny sivej, podobne ako u ďubníka trojprstého a pôtika kapcavého, bude príči-
nou poklesu populácie v území fragmentácia lesných biotopov a veľkoplošné spracovanie 
kalamít.

Muchár sivý (Muscicapa striata)

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Včelár lesný (Pernis apivorus)Včelár lesný (Pernis apivorus)
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Ohrozenie
Najväčším rizikom pre prežívanie predmetov ochra-
ny v území do budúcnosti je intenzívne hospodá-
renie v lesných porastoch, predovšetkým v súvis-
losti so spracovaním kalamít. Zostávajúce porasty 
v niektorých častiach územia predstavujú posledné 
fragmenty starších lesných porastov, ktoré sú v dô-
sledku ich značného rozpracovania veľmi zraniteľné 
voči pôsobeniu silného vetra, podkôrneho hmyzu 
a iných činiteľov. Obzvlášť problematické je toto ri-
ziko pre udržanie hniezdnych párov orla skalného, 
orla krikľavého, bociana čierneho, tesára čierneho 
a pôtika kapcavého, ktorých niektoré hniezdne páry 
sú limitované výskytom práve takýchto fragmentov 
hniezdnych biotopov.

Okrem toho je problematickou v území úprava 
vodných tokov. V dôsledku opakovaných povodní, 
ktoré sa vyskytli v okolí Levočských vrchov v súčasnosti, v území došlo k významným vodohospodárskym úpravám. Tieto zahŕňali 
výstavbu poldrov a úpravu korýt. Úpravy však nebrali výraznejší ohľad na predmety ochrany, neboli vytvorené významnejšie náhradné 
biotopy a hniezdne steny ani na miestach, kde to z vodohospodárskeho hľadiska nebolo problematické, v dôsledku čoho došlo k zániku 
hniezdnych možností pre rybárika riečneho na niektorých lokalitách.

Z dlhodobého pohľadu je v území problematické aj neobhospodarovanie ekonomicky menej atraktívnej pôdy a jej postupné zarastanie 
drevinami, čo vedie k degradácii hniezdnych podmienok pre chrapkáča poľného a prepelicu poľnú a k úbytku lovísk dravcov.

Do budúcna môže byť problematická v území aj snaha o výraznejší rozvoj územia pre turistické využitie. Zámery rozvoja turistiky v úze-
mí pritom nie sú vylúčené, lebo druhy, ktoré sú tu predmetom ochrany, sa vyskytujú aj v časti územia s hustejším osídlením. Kvôli týmto 
druhom je však potrebné tieto zámery posúdiť a vhodne usmerniť.

Ochranárske aktivity
Chránené vtáčie územie Levočské vrchy je najmladším CHVÚ na Slovensku. Jeho neskoré vyhlásenie je predovšetkým dôsledkom 
vyvlastnenia vlastníkov a vysídlenia obyvateľov zo štyroch obcí pri vytvorení vojenského obvodu Javorina. Do dnešného dňa neboli 
vysporiadané majetkové vzťahy v tomto území, preto akýkoľvek zásah do vlastníckych vzťahov z pohľadu ochrany prírody alebo z iného 
pohľadu, je veľmi citlivo vnímaný. Preto aj zásahy alebo obmedzenia, ktoré budú do budúcna v území nevyhnutné, musia klásť obzvlášť 
veľký dôraz na včasnú komunikáciu s vlastníkmi a na spravodlivé vyrovnanie náhrad za obmedzenie hospodárenia.

Ochranárske opatrenia v území je predovšetkým potrebné zamerať na ochranu zostávajúcich lesných fragmentov, ktoré sú hniezdiskami 
dravcov, bociana čierneho a lesných sov. Preto je nevyhnutné tieto hniezdiská vyhľadávať, vyznačovať, dohodnúť sa na podmienkach 
ochrany s vlastníkmi a dlhodobo zabezpečiť ochranu týchto lokalít až do obdobia, kým nedôjde k dorasteniu lesa na miestach so súčas-
nými holorubmi. Starostlivosť o tieto fragmenty vybraných porastov preto bude musieť byť zabezpečená dlhodobo. Zároveň je potrebné 
zabezpečiť vhodnú formu hospodárenia v tých lesoch, ktoré sú menej poznačené pôsobením škodlivých činiteľov a následnou ťažbou, 
aby tieto časti územia mohli poskytnúť dlhodobo podmienky na prežitie vzácnych druhov a zároveň aby sa v nich mohlo vhodnou 
formou hospodáriť. Na tieto účely je potrebné udržiavať vhodné nastavenie dotácií v rámci leso -environmentálnych schém, ktoré budú 
poskytovať zvýšenú podporu lesníkom hospodáriacim v súlade s cieľmi ochrany prírody.

Okrem toho je potrebné mať na zreteli, že približne o 30 – 40 rokov budú dorastať v území rozsiahle porasty lesa, ktoré budú poskytovať 
vhodné potravné podmienky pre niektoré druhy, no nie hniezdne podmienky. V týchto územiach bude žiaduce zvyšovať hniezdne prí-
ležitosti vyvesovaním búdok pre dutinové hniezdiče a zároveň pri obnovnej ťažbe ponechávať v porastoch na miestach, kde to je možné, 
na dožitie 5 stromov na hektár, ktoré môžu práve v takýchto mladých porastoch plniť funkciu dutinového, resp. hniezdneho stromu. 
Zároveň je potrebné monitorovať stabilitu hniezd dravcov a bociana čierneho a v prípade potreby tieto hniezda stabilizovať alebo vyložiť 
do okolia nové hniezdne podložky.

Na poľnohospodárskej pôde je potrebné zabezpečiť okrem vhodnej formy kosenia od stredu ku krajom aj posunutie termínu kosenia na 
hniezdiskách chrapkáča alebo prepelice pre dlhodobé prežívanie týchto druhov v území.

Na vodných tokoch, ktoré prešli reguláciou, je potrebné na vhodných miestach zabezpečiť vytvorenie nových hniezdnych príležitostí 
pre rybárika.

Vyššie uvedené opatrenia by mali viesť k dlhodobému udržaniu druhov, ktoré sú predmetmi ochrany v území.
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Chránené vtáčie územie Malá Fatra

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 2/2011 Z. z. z 22. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra
Účinnosť: 15. 1. 2011
Kód územia: SKCHVÚ013
Rozloha: 66 228,06 ha
Lokalizácia: 49° 08´ 10´´ N, 18° 57´ 54´´ E
Administratívne začlenenie: Trenčiansky kraj – okres Prievidza (0,6 %), Žilinský kraj – okresy Dolný Kubín (24,2 %), Námestovo (0,1 %), 
Žilina (43,1 %), Martin (31 %), Ružomberok (1 %)
Nadmorská výška: 341 – 1 709 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 57,9 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Národného parku Malá Fatra, Varín

Charakteristika územia
CHVÚ Malá Fatra pokrýva väčšiu časť orografických podcelkov Krivánska a Lúčanská Malá Fatra a do značnej miery sa kryje s rovnomen-
ným národným parkom. Je štvrtým najrozsiahlejším CHVÚ na Slovensku a susedí priamo aj s ďalšími CHVÚ, a to CHVÚ Chočské vrchy 
na východe, Horná Orava na severe a CHVÚ Strážovské vrchy na juhozápade.

Na území CHVÚ sa nachádza 32 maloplošných chránených území s celkovou výmerou 5 148,25 ha, čo predstavuje 7,8 % z jeho celkovej 
rozlohy. Z vyššie uvedeného počtu je 16 NPR (Chleb, Kľačianska Magura, Kozol, Krivé, Minčol, Kľak, Prípor, Rozsutec, Sokolec, Starý 
hrad, Suchý, Šíp, Šrámková, Šútovská dolina, Tiesňavy, Veľká Bránica), 9 PR (Dubovské lúky, Goľove mláky, Hajasová, Hrabinka, Hrádok, 
Močiar, Paráč, Pod Rígľom, Veľká Lučivná), 6 PP (Bôrická mláka, Domašínsky meander, Kraľoviansky meander, Krasniansky luh, Šútovská 
epigenéza, Turská skala) a 1 CHA (Hate).



92

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Údolím rieky Váh pri Strečne je Malá Fatra rozdelená na juhozápadnú Lúčanskú a severovýchodnú Krivánsku časť. Kostrou pohoria je 
kryštalické jadro, zatiaľ čo druhohory vystupujú v jej juhovýchodnej časti a najmä na severnom okraji pohoria (Šajgalík a kol. 1986). Pes-
tré geologické zloženie pohoria podmieňuje diverzitu rastlinných spoločenstiev a zoocenóz, ktorá je vyššia v Krivánskej časti (NP Malá 
Fatra). V Lúčanskej časti prevládajú hospodárske lesy, v Krivánskej je vyšší podiel prirodzených a prírode blízkych lesných biocenóz so 
zachovanou stupňovitosťou vegetácie. K hlavným typom biotopov patria ihličnaté lesy (33 %), zmiešané lesy (26 %), listnaté lesy (15 %), 
lúky a pasienky (13 %), intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina (3,5 %), mozaikovitá poľnohospodárska krajina (2 %), skalnaté 
biotopy (1,5 %), urbánne biotopy (1,4 %), vodné biotopy (1 %), prechodné lesné biotopy (0,5 %), sady a vinice (0,1 %). Ostávajúce 3 % 
pripadajú na nezaradené biotopy.

Územie je využívané hlavne na lesohospodársku činnosť, podhorie na poľnohospodársku produkciu. Takmer celé územie (okrem PR 
a NPR) je poľovne obhospodarované. Z turistických aktivít prevláda pešia turistika, lyžovanie, cyklistika a skialpinizmus (Rybanič a kol. 
2004).

Z hľadiska výskytu dutinových hniezdičov (napr. muchárik bielokrký, muchárik 
malý, ďateľ bielochrbtý) sú významné biotopy pôvodných lipovo -javorových su-
tinových a vápnomilných bukových lesov. Kyslomilné bukové a javorovo-buko-
vé horské lesy sa vyznačujú vysokou druhovou diverzitou sov a dravcov, ako aj 
lesných druhov spevavcov. Refúgiom životaschopných populácií napr. hlucháňa 
hôrneho a pôtika kapcavého sú horské smrekové lesy v supramontánnom vege-
tačnom stupni. Nad hornou hranicou lesa sú rozšírené vysokohorské biotopy 
(kosodrevina, subalpínske travinno -bylinné porasty, hole, skaly, sutiny a sneho-
vé výležiská) s optimálnymi podmienkami pre výskyt tetrova hoľniaka, ľabtušky 
vrchovskej, ľabtušky lúčnej, vrchárky červenkavej, murárika červenokrídleho 
alebo stehlíka čečetky.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia (Hora a Kaňuch 
1992) bola 22 630 ha, neskôr sa zvýšila na 70 500 ha (Heath a Evans 2000) a 71 481 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo v r. 2010 
vyhláškou vyhlásené územie s rozlohou 66 228 ha. Z pôvodného návrhu boli vyňaté plochy niektorých obcí, poľnohospodárskych po-
zemkov.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Územie patrí medzi tri najvýznamnejšie územia na Slovensku,  kde hniezdi ďateľ bielochrbtý, muchárik bielokrký, orol skalný, pôtik kap-
cavý, tesár čierny, výr skalný a žlna sivá.

Na území CHVÚ Malá Fatra hniezdi pravidelne viac ako 1 % národnej populácie druhov ako bocian čierny, ďateľ hnedkavý,  ďubnik troj-
prstý, hluchaň hôrny, chrapkáč poľný, jariabok hôrny, kuvičok vrabčí, lelek lesný, muchár sivý, muchárik malý, rybárik riečny, prepelica poľ-
ná, sova dlhochvostá,    strakoš veľký, tetrov hoľniak, včelár lesný a žltochvost hôrny (spolu 17 druhov). Vyššie hustoty hniezdnej populácie 
tu dosahuje v rámci Slovenska aj holub plúžik, najmä v biotopoch bukovo -jedľovo -smrekového vegetačného stupňa (Saniga 1995b). Lokál-
ne populácie ľabtušky lúčnej nad hornou hranicou lesa, resp. na slatinách a rašeliniskách v predhorí Malej Fatry, sú dôležité pre zachovanie 
jej rozšírenia na severe Slovenska. Životaschopné populácie v skalnatých biotopoch hôľneho pásma tu vytvára tiež vrchárka červenkavá. 
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CHVÚ Malá Fatra je dôležitou súčasťou areálu rozšírenia dnes kriticky 
ohrozeného murárika červenokrídleho na našom území. Druh skaliar 
pestrý, ktorý tam pred 30 – 50 rokmi ešte osídľoval skalné biotopy, je 
tam už dnes vyhynutý, podobne ako na celom Slovensku. Najpočetnej-
šie hniezdne populácie stehlíka čečetky na Slovensku boli zaznamenané 
v subalpínskom stupni Krivánskej Fatry (Danko a kol. 2002). Zachované 
listnaté lesy (predovšetkým bukové a bukovo -jedľové) sú v rámci Európy 
významným hniezdnym biotopom muchárika malého a muchárika bie-
lokrkého, ktorý dosahuje vysoké hniezdne hustoty aj v prírodných dubo-
vých lesoch v Strečnianskej úžine.

Napriek veľkému významu územia z hľadiska ochrany biodiverzity, 
a vzhľadom na to, že ide z veľkej časti o národný park, vtáctvo Malej Fatry 

nebolo ešte ucelene spracované a o celkovom počte druhov sa môžu viesť len diskusie. Len v Krivánskej Malej Fatre bolo zistených 102 dru-
hov vtákov do r. 1962 (Štollmann 1962) a z celej Malej Fatry sa v r. 1984 spomína 121 druhov, z toho 80 len v NPR Rozsutec (Randík 1981).

Výskum ornitocenóz bol v minulosti koncentrovaný do Krivánskej Malej Fatry. Prvé práce o druhovom bohatstve vtákov Krivánskej Fatry 
publikovali Štollmann (1962) a Bohačík (1974). Randík (1981) skúmal vtáčie spoločenstvá pomocou kvadrátovej aj líniovej metódy v NPR 
Rozsutec. Líniovú metódu výskumu aplikoval pri výskumoch ornitocenóz na území NP Malá Fatra tiež Janík (1985, 1988, 1989). Výskytu 
a ekológii ďatľov a sov prirodzených lesov Malej Fatry sa venoval Saniga (1992). Abundanciu a priestorovo -časovú aktivitu sov v hniezdnom 
období skúmal na bodovom transekte v juhozápadnej časti NP Malá Fatra Hlôška (1996a). Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa za-
čalo na území Malej Fatry s mapovaním hniezdnych teritórií, resp. dohľadávaním hniezd orla skalného (Hlôška 1996b, Kropil 1996, Kropil 
a kol. 1999), od roku 1995 tiež sokola sťahovavého a ďalších druhov. Saniga (1993a,b, 1994a,b) skúmal pásovou metódou sezónnu dynamiku 
vtáčích zložiek lesných prírodných geobiocenóz v 5. – 8. vegetačnom stupni Malej Fatry. V našich podmienkach málo používanú metódu 
kruhových plôch s fixným polomerom usporiadaných do transektov pozdĺž údolných gradientov aplikoval pri kvalitatívno -kvantitatívnom 
výskume vtáčích zoskupení v biocenózach Javornej, Belianskej, Kľačianskej a Šútovskej doliny Topercer (1996). Identickú metódu použil 
ten istý autor pri vzorkovaní ornitocenóz NPR Rozsutec (Topercer 1998). Metódu mapovania hniezdnych okrskov použil pri snímkovaní 
ornitocenóz prírodného bukovo -jedľového lesa v NPR Šrámková Korňan (1998). Kvantitatívne údaje o dominancii a frekvencii vtákov 
lesných biotopov Lúčanskej Malej Fatry, získané líniovou metódou na 4 transektoch, prezentuje vo svojej práci Kalafusová (2010).

Z analýzy údajov o druhovom zložení a početnosti jednotlivých druhov vtákov vyplýva, že reprezentatívna vzorka kvantitatívnych dát 
použiteľná na komparáciu pochádza najmä z Krivánskej Fatry, zatiaľ čo Lúčanská Fatra bola v minulosti monitorovaná iba minimálne.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Ďateľ bielochrbtý
U tohto významného druhu bola zistená hustota 10 ex./km2 pásovou metódou na 2 transektoch 
v NPR Minčol (Saniga 1993). Počas mapovania v rokoch 2010 – 2012 sa na 36 bodových tran-
sektoch relatívna početnosť druhu pohybovala v rozmedzí 1,6 – 12,8 ex./km2, čo je porovnateľné 
s údajmi Sanigu (1993a).

Ďubník trojprstý
Jeho početnosť sa začiatkom 90. rokov pohybovala v 6. vegetačnom stupni v rozmedzí 12,5 – 20 
ex./km2 (Saniga 1993c). Uvedené hodnoty sú vyššie ako hustoty z periódy 1989 – 1994 udávané 
Topercerom (1996) (1,6 – 10 ex./km2). Počas mapova-
nia v r. 2012 boli odhadnuté aktuálne početnosti (Flajs 
unpubl.) porovnateľné s minimálnymi, zistenými pred 

osemnástimi rokmi Topercerom (1996).

Hlucháň hôrny
Vyskytuje sa trvale v lesných porastoch 6. – 8. vegetačného stupňa Malej Fatry (Saniga 1993c). 
Napr. v 6. vegetačnom stupni (NPR Minčol) zistil hlucháňa v jarnom aspekte na 7 transek-
toch s maximálnou relatívnou abundanciou 0,83 ex./10 ha (v javorových bučinách a bukovo-
-jedľových lesoch). V zimnom období ho zistil na 9 plochách v 6. vegetačnom stupni, s maxi-
málnou početnosťou 1 ex./10 ha v zmiešaných bukovo -jeľovo -smrekových lesoch v NPR Paráč 
(Saniga 1993c). Početnosť hlucháňa hôrneho na 6 tokaniskách v CHVÚ Malá Fatra v rokoch 
1989 – 1994 pri každoročnom monitoringu zaznamenala dramatický pokles stavu z 28 na 6 
samcov (Saniga 1999). V r. 1996 – 1997 bola registrovaná ešte nižšia populačná hustota hlu-
cháňa (v rozpätí 0,8 – 1,6 ex./km2) vo vybraných dolinách Malej Fatry a v NPR Rozsutec (To-
percer 1996, 1998). Aktuálne výsledky mapovania hlucháňa hôrneho na tokaniskách ukazujú 
ďalší pokles oproti stavom a odhadom z roku 2004.

Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)
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Muchárik bielokrký
Tento druh nedosahuje v tomto CHVÚ také početnosti ako v dubových a nižších lesných ve-
getačných stupňoch a podhorských lesoch. Publikované údaje o hustote kolísali v 90. rokoch 
v úzkom rozpätí 21 – 27 ex./km2 (Saniga 1993a). Širšie rozpätie hustôt zistil Topercer (1996), 
no aj tieto majú porovnateľnú maximálnu hodnotu (4,2 – 33,2 ex./km2). Počas monitorovania 
vtáctva v r. 2010 – 2012 bolo ešte väčšie variačné rozpätie hustoty 5,4 – 59,4 ex./km2.

Muchárik malý
Jeho relatívna abundancia v rôznych biotopoch bola v širokom rozpätí 3,1 – 49,7 ex./km2 (Sa-
niga 1993c, Topercer 1996). Nižšie hustoty boli registrované na bodových transektoch v rokoch 
2010 – 2012, a to od 3,2 do 16 ex./km2, z čoho sa tiež usudzuje na klesajúci trend početnosti, 
hoci celková početnosť sa zdá stabilná.

Orol skalný
Druh sa v CHVÚ Malá Fatra pravidelne a dôsledne monitoruje od začiatku 90. rokov 20. storo-
čia. V r. 1994 – 2005 bolo zistených 8 párov, v roku 2006 bolo nájdené ďalšie obsadené hniezdo, 
takže hustota populácie v tomto CHVÚ dosahovala v tomto období hodnotu 11 párov, čo po-
tvrdil aj monitoring v roku 2011 (Korňan 2008, Hatala a kol. 2011).

Pôtik kapcavý
Dosahoval v 90. rokoch 20. storočia v jarnom aspekte na 4 transektoch v 6. vegetačnom stupni 
(NPR Paráč) priemernú relatívnu abundanciu 1 ex./40 ha, maximálne 4 ex./40 ha v javoro-
vo-bukových lesoch (Saniga 1993c). V máji 1993 dva páry obsadili dokonca hniezdne búd-
ky inštalované v klimaxovej smrečine pod vrcholom Kľačianskej Magury. Metódou bodové-
ho transektu s dĺžkou 3 850 m bola zaznamenaná abundancia 2,3 ex./10 ha v marci (Hlôška 
1996a). V Šútovskej doline bola zistená nižšia relatívna abundancia 3,1 ex./km2 (Topercer 

1996). Ďalšie 2 hniezdne teritóriá boli registrované v r. 2012 v sedle Rakytie (Lúčanská Fatra) a v biotopoch klimaxovej smrečiny v NPR 
Kľačianska Magura (Krivánska Fatra) 3 obsadené hniezdiská. V závere Turianskej doliny (Lú-
čanská Fatra) bolo na bodovom transekte zaregistrovaných v jarnom období 2013 5 obsade-
ných hniezdisk (Hlôška unpubl.).

Skaliar pestrý
Druh bol uvádzaný vo vedeckom návrhu, ale pri nasledujúcich mapovaniach nebol v tomto 
CHVÚ ako hniezdič zaznamenaný. Jeho pokles pravdepodobne súvisí s celkovým poklesom 
druhu na severnom okraji areálu, nakoľko v prostredí, v ktorom sa naposledy vyskytoval (hlav-
ne skalnaté lokality nad hornou hranicou lesa), nedošlo k zásadným zmenám biotopu.

Sokol sťahovavý
Tento druh bol v rokoch 1970 – 1992 v CHVÚ Malá Fatra podobne ako na celom Slovensku 
neznámy (Danko a kol. 2002). Až v hniezdnom období roku 1993 bol pozorovaný pár v ob-
lasti NPR Kľačianska Magura, nad záverom Pekelnej doliny (Saniga in verb.). V roku 2011 bol 
v CHVÚ registrovaný výskyt 7 hniezdnych párov (Hatala a kol. 2011).

Tesár čierny
Dosahoval v rokoch 1989 – 1991 na 4 transektoch v 6. vegetačnom stupni Malej Fatry abun-
danciu v rozpätí 8,3 – 10 ex./km2 a na 2 transektoch v 7. vegetačnom stupni 10 ex./km2(Saniga 1993c). Počas mapovania v r. 2012 abundan-
cia druhu oscilovala v rozpätí 1,6 – 33,2 jedincov/km2  a populačný trend druhu sa javí stabilný.

Výr skalný
Tento druh nebol v minulosti pravidelne mapovaný a údaje nedovoľujú interpretovať populačné trendy. Až po roku 2010 sa spresnili 
2 hniezdiská (Flajs in litt.). V predjarnom aspekte 2013 boli registrované v severovýchodnej časti Lúčanskej Fatry jedince s prejavmi toku 
v 3 hniezdnych teritóriách (Hlôška in litt.).

Žlna sivá
Hustota tohto druhu v CHVÚ je výrazne nižšia ako u ďubníka trojprstého, pričom začiatkom 90. rokov 20. storočia dosahovala 3,2 ex./km2 
(Topercer 1996). Pri monitorovaní v rokoch 2010 – 2012 na 18 transektoch jej hustota bola podobná a kolísala v rozpätí 1,6 – 6,4 ex./km2.

Ďalšie významné druhy
Ďateľ hnedkavý
Je známy hlavne z dedín a ich najbližšieho okolia (staršie sady, brehové porasty), takže tých 40 – 60 jedincov pre celé CHVÚ je zrejme nad-
hodnotený odhad. Napr. v Šútovskej doline (okraj intarvilánu) bola jeho hustota 0,9 ex./km2 (Topercer 1996).

Výr skalný (Bubo bubo)Výr skalný (Bubo bubo)

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)

Orol skalný (Aquila chrysaetos)Orol skalný (Aquila chrysaetos)
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Chrapkáč poľný
U tohto druhu sú údaje z minulosti z územia CHVÚ nedostatočné a systema-
tický monitoring druhu sa robil len v okolí obce Terchová (Demko in litt.). Mo-
nitoring chrapkáča v CHVÚ sa začal v roku 2010 a opakuje sa každoročne. Len 
počas hniezdnej sezóny r. 2012 bolo vo viacerých dolinách v okolí obce Zázrivá 
zaregistrovaných 41 obsadených hniezdnych teritórií a podľa hlasových preja-
vov boli zistené samce aj vo vyšších nadmorských výškach na sekundárnych 
holiach nad hornou hranicou lesa (napr. Medziholie, Osnica, Galčík unpubl.).

Jariabok hôrny
Druh je v tomto CHVÚ stabilne početný, pričom hustoty zistené v rokoch 1989 
– 1994 (1,6 – 16,6 ex./km2, Saniga 1993c, Topercer 1996) súhlasia s výsledkami 
monitoringu uskutočneného v rokoch 2010 – 2012).

Kuvičok vrabčí
Patrí k typickým druhom sov v CHVÚ a jeho denzita v prírodných lesoch 6. a 7. vegetačného stupňa dosahovala v 90. rokoch 20. storočia 
6 – 10 ex./km2 (Saniga 1993c). Vtedy dosahoval najvyššiu hustotu v horských jarabinových smrečinách (13,3 ex./km2). Nižšie hodnoty (3 
ex./km2) zaznamenal Hlôška (1996a). V rokoch 2010 – 2012 sa lokalizovalo 5 obsadených hniezdnych teritórií.

Lelek lesný
Podobne ako z ostatných CHVÚ Slovenska máme o tomto druhu k dispozícii iba nedostatočné údaje a k populačnému trendu sa dá len 
ťažko vyjadriť.

Muchár sivý
Dosahoval v 90-tych rokoch 20. storočia na transektoch relatívnu abundanciu 6,3 – 64,2 ex./km2 (Saniga 1993a,c, Topercer 1996). V súčas-
nosti sa denzity pohybujú okolo 7 – 10 ex./km2.

Rybárik riečny
Nebol doteraz v CHVÚ pravidelne sledovaný. Komplexnejšie údaje o hniezdnej početnosti existujú len z východnej časti CHVÚ v povodí 
rieky Oravy (Hapl a Madera 1997), a to 1 – 4 páry.

Sova dlhochvostá
Nie je dlho známa z tohto CHVÚ. Prvýkrát obsadené hniezdne teritórium sa nachádzalo v starých smrekovo -bukových porastoch (Saniga 
1993c) a neskôr pri monitoringu sov v juhozápadnej časti Krivánskej Fatry v marci 1996 akusticky zaregistroval jej prítomnosť Hlôška 

(1996a). V tomto období bolo hniezdenie na základe nálezu pobytových znakov už tam predpo-
kladané aj ďalšími ornitológmi (Karaska a kol. 1997). Neskôr bolo potvrdených viacero hniez-
dení – v Krivánskej Fatre Korňan (2008) a v Lúčanskej Fatre Šotnár (2005). V r. 2012 bolo po-
tvrdené hniezdenie v 5 lokalitách.

Tetrov hoľniak
U tohto druhu chýbajú potrebné kvantitatívne údaje z minulosti, aby sa dal seriózne vyhodnotiť 
populačný trend. Napr. len Randík (1981) registroval v biotope pôvodných horských smrečín 
(Piceetum) abundanciu 2 ex./29 ha. Počas mapovania v r. 2011 – 2012 bolo na 5 monitorova-
ných tokaniskách zaregistrovaných celkom 21 jedincov tohto druhu (20 samcov a 1 samica) 
a v území sa predpokladá za posledných 10 rokov negatívny populačný trend.

Žltochvost hôrny
Ešte v r. 1989 – 1991 bola na 3 transektoch v Šútovskej doline zistená relatívna početnosť 16,7 
– 20 ex./km2 (Saniga 
1993a). Ale už v roku 
2011 v tej istej doline 
zistil Hlôška (unpubl.) 
podstatne nižšiu abun-
danciu (5,4 ex./km2). 
Ešte nižšie hodnoty 

zistila počas mapovania 2010 – 2012 na 2 bodových transektoch 
v Lúčanskej Malej Fatre Kalafusová (unpubl.). Podobne ako v ce-
lej strednej Európe je v posledných 10 rokoch zreteľný pokles jeho 
populácie.

Kvantitatívne údaje o vývoji početnosti hniezdnej populácie ďal-
ších druhov z CHVÚ značne chýbajú a neumožňujú časovú ana-
lýzu zmien.

Muchárik malý (Ficedula parva)

Žltochvost hôrny 
(Phoenicurus phoenicurus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Malá Fatra

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 11 12 – 17 stabilný

Ďateľ bielochrbtý K1 180 170 – 230 stabilný

Ďateľ hnedkavý >1% 40 20 – 30 stabilný

Ďubník trojprstý K1 150 100 – 200 stabilný

Hlucháň hôrny1 K1 35 20 – 30 klesajúci

Chrapkáč poľný1 >1% 80   70 – 130 stabilný

Jariabok hôrny >1% 550 300 – 500 stabilný

Kuvičok vrabčí >1% 120 100 – 140 stabilný

Lelek lesný >1% 40 35 – 45 stabilný

Muchár sivý >1% 900 500 – 700 stabilný

Muchárik bielokrký K1 4 500 4 000 – 6 000 stabilný

Muchárik malý K1 1 200 1 000 – 1 200 stabilný

Orol skalný K1 8  6 – 11 stabilný

Pôtik kapcavý K1 170 160 – 220 stabilný

Prepelica poľná1 >1% 100 50 – 80 stabilný

Rybárik riečny >1% 10  8 – 12 stabilný

Skaliar pestrý K3 7 0 klesajúci

Sokol sťahovavý K1 5   5 – 12 stúpajúci

Sova dlhochvostá >1% 30 40 – 50 stúpajúci

Strakoš veľký >1% 10 3 – 5 stabilný

Tesár čierny K1 200 200 – 300 stabilný

Tetrov hoľniak1 K1 40 20 – 30 klesajúci

Včelár lesný >1% 25 20 – 30 stabilný

Výr skalný K1 25 15 – 17 stabilný

Žlna sivá K1 120 250 – 400 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 675 50 – 80 klesajúci

1 volajúce samce

Ohrozenie
Fragmentácia lesa intenzívnou lesohospodárskou činnosťou, imisná záťaž životného prostredia, globálne otepľovanie a zvýšený predačný 
tlak patria k hlavným ohrozujúcim faktorom pre hlucháňa hôrneho a ďalšie lesné druhy vtákov v tomto CHVÚ (napr. Klaus a kol. 1986, 
Saniga 1999). Likvidácia a narušenie pôvodných biotopov a tokanísk tetrova hoľniaka predovšetkým v poľnohospodárskej krajine je hlav-
ným faktorom ohrozenia pre tento druh (Danko a kol. 2002). Vykrádanie znášok a mláďat bol v minulosti silný ohrozujúci faktor pre orla 
skalného, dnes je tento druh vyrušovaný hlavne lesnou ťažbou na hniezdiskách (Danko a kol. 2002). Sovy a dutinové hniezdiče negatívne 
ovplyvňujú nevhodné lesopestovateľské zásahy do porastov spojené so znižovaním podielu starých stromov s dutinami a polodutinami.

Ochranárske aktivity
Hniezda dravcov sú dnes úspešne chránené fyzickým strážením (a tiež používaním pohybových a infračervených senzorov, videokamier, 
fotopascí a pod.). Významným ochranárskym opatrením pre sovy a dutinové hniezdiče je inštalácia hniezdnych búdok, osobitne pre pôtika 
kapcavého a sovu dlhochvostú. Nevyhnutný je periodický monitoring tokanísk kurovitých vtákov s cieľom zisťovania zmien populačnej 
dynamiky a eliminácie nevhodného lesohospodárskeho manažmentu a iných rušivých faktorov mimo rezervácií. Potrebné je však hlavne 
zachovať štruktúru lesa obmedzením veľkoplošných výrubov alebo nahradením holorubného spôsobu hospodárenia výberkovým, vhodným 
lesníckym manažmentom a obmedzením ťažby počas hniezdneho obdobia, obmedziť až úplne zakázať aplikáciu insekticídov a herbicídov.
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Chránené vtáčie územie Malé Karpaty

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 216/2005 Z. z. z 29. apríla 2005, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Malé Karpaty
Účinnosť: 1. 6. 2005
Kód územia: SKCHVÚ014
Rozloha: 50 633,6 ha
Lokalizácia: 48° 25´ 57´´ N, 17° 21´ 34´´ E
Administratívne začlenenie: Bratislavský kraj – okresy Bratislava III (1,6 %), Bratislava IV (0,6 %), Malacky (34,2 %), Pezinok (30,9 %), 
Trenčiansky kraj – okresy Myjava (4,1 %), Trnavský kraj – Piešťany (9,3 %), Senica (2,6 %), Trnava (16,6 %)
Nadmorská výška: 135 − 764 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 96,9 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Modra

Charakteristika územia
Lesnaté územie ležiace v orografickom celku Malé 
Karpaty. Južná časť CHVÚ patrí do regionálnej 
jednotky Pezinské Karpaty, severná časť do Brezov-
ských Karpát. Prevládajúcim biotopom sú listnaté 
a zmiešané lesy, ktoré zaberajú až 85,7 % rozlohy 
územia. Z nich sú najviac zastúpené bučiny a menej 
dubové lesy. Vzácnejšie sú aj ihličnaté lesy (2,2 %). 
V predhorí na juhovýchodných svahoch Malých 
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Karpát sa nachádzajú prechodné biotopy medzi lesom a poľnohospodárskou krajinou tvorené lúkami, vinicami a záhradami s výraznou 
mozaikovitou štruktúrou. Teplú východnú časť predhoria lemujú rozsiahle vinice, z ktorých časť postupne zarastá. Západná strana je vlh-
kejšia s lúkami a pasienkami. Celkovo však lúky a pasienky zaberajú len 1,5 % územia. Intenzívne využívanej poľnohospodárskej (ornej) 
pôdy je v CHVÚ tiež málo, tvorí len cca 2,8 % územia. Podobne vzácne sú zastúpené aj vodné biotopy (0,2 %). V CHVÚ prevláda lesohos-
podárska činnosť a poľovníctvo. Na východnej strane pohoria je rozvinuté vinohradníctvo. Celé územie CHVÚ je intenzívne využívané aj 
na turistiku a na rôzne rekreačné aktivity.

Súčasťou CHVÚ je Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty a ďalších 33 maloplošných chránených území. Sú to: NPR Hajdúky, NPR Hlbo-
ča, NPR Kršlenica, NPR Pohanská, NPR Roštún, NPR Záruby, PR Bolehlav, PR Buková, PR Čerenec, PR Čierna skala, PR Chríb, PR Jurské 
jazero, PR Kamenec, PR Klokoč, PR Lančársky Dubník, PR Lindava, PR Lošonský háj, PR Nad Šenkárkou, PR Orlie skaly, PR Pod Holým 
vrchom, PR Pod Pajštúnom, PR Skalné okno, PR Slopy, PR Ševcova skala, PR Vysoká, PR Zlatá studnička, CHA Svätojurské hradisko, PP 
Bukovina, PP Čertov žľab, PP Limbašská vyvieračka, PP Malá Pec, PP Tisové skaly a PP Vyvieračka pod Bacharkou.

Súčasná rozloha CHVÚ je o 9 % menšia, ako sa pôvodne navrhovalo vo vedeckom návrhu (55 764 ha). Z CHVÚ boli však vyňaté predo-
všetkým intravilány obcí, zastavané plochy a niektoré intenzívne obhospodarované sady a vinice, takže na celkovú početnosť výberových 
druhov vtákov to nemalo taký výrazný vplyv.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedným z 3 až 5 najvýznamnejších území pre hniezdenie ďatľa 
prostredného, orla kráľovského a včelára lesného. V minulosti tu hniezdila 
aj početná populácia sokola rároha. Rozlohou lesných porastov a svojou 
polohou medzi dvoma nížinami poskytuje územie vhodné podmienky aj 
na hniezdenie ďalších druhov dravcov, ďatľov a spevavcov, najmä dutino-
vých hniezdičov. Okrem troch kritériových druhov tu hniezdi viac ako 1 % 
národnej populácie ďalších 18 druhov.

Systematický výskum vtákov v Malých Karpatoch prebiehal najmä v druhej 
polovici 20. storočia. Z tohto obdobia bolo publikovaných viacero rozsiah-
lejších prác faunistického charakteru (Feriancová -Masárová a Brtek 1969, 
Kalivodová a Brtek 1977, Randík 1980). Z neskoršieho obdobia pochádza-

jú aj práce venované avifaune vodných nádrží (Barčák a Kalivodová 1997) a urbánnych celkov (Feriancová -Masárová 1997). Po vyhlásení 
CHVÚ sa osobitná pozornosť venovala aj ďatľom a ďalším dutinovým hniezdičom (Puchala 2007a,b, 2010). Ďalšie údaje o vtáctve tohto 
územia možno nájsť v prácach širšieho zamerania (napr. Danko a kol. 2002).

V súčasnosti v území prebieha aj dlhodobý monitoring dravcov a sov (sokol rároh, sokol sťahovavý, orol kráľovský, včelár lesný, výr skalný) 
a vybraných druhov ďatľov a spevavcov – dutinových hniezdičov.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Ďateľ prostredný
Druh hniezdi v nižších polohách CHVÚ, hlavne v jeho východnej časti v okrajových 80- -roč-
ných a ešte starších dubových a dubovo -bukových porastoch, kde sa jeho hustota pohybuje 
od 0,1 do 1 páru/10 ha. Častý je aj v lesíkoch uprostred viníc. Početnosť druhu zodpovedá 
v súčasnosti počtu párov odhadovaných vo vedeckom návrhu v roku 2003, a preto celkový 
populačný trend možno hodnotiť ako stabilný s menšími odchýlkami v rozmedzí ± 20 %.

Orol kráľovský
Hniezdnym biotopom druhu v CHVÚ sú staršie zmiešané bukové lesy, kde hniezdi najmä 
v ich okrajových častiach, často v blízkosti rubných plôch. Početnosť druhu oproti pôvodné-
mu odhadovanému stavu v súčasnosti však výrazne poklesla a podobne nízka je aj hniezdna 
úspešnosť orlov. V rokoch 2010 – 2012 boli obsadené len 2 – 3 hniezdne lokality vo východ-
nej a centrálnej časti CHVÚ, ale len 2 páry úspešne vyviedli 1 a 2 mláďatá. Hlavnou príčinou 
tohto zlého stavu sú rušenie vtákov počas hniezdenia lesohospodárskymi prácami a extrém-
ne poveternostné podmienky. Negatívnu úlohu zohrali pravdepodobne aj nelegálne odstrely 
a vykladanie otráv na ich loviskách.

Sokol rároh
Druh v súčasnosti v CHVÚ nehniezdi. V minulosti v území pritom hniezdila jedna z najvýznamnejších populácií sokola rároha na Sloven-
sku. V rokoch 1977 – 2007 tu bolo zaznamenaných spolu 11 hniezdnych párov. Posledný pár v CHVÚ hniezdil v roku 2008. Hlavnou príči-
nou zániku hniezdnej populácie v Malých Karpatoch a jej presídlenia do nížin sú výrazné zmeny a strata hniezdnych a potravných biotopov 

Orol kráľovský (Aquila heliaca)Orol kráľovský (Aquila heliaca)

Sokol rároh (Falco cherrug)Sokol rároh (Falco cherrug)
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v dôsledku intenzívnych hospodárskych činností, akými sú veľkoplošná ťažba dreva, 
budovanie siete lesných ciest, rozorávanie pasienkov a zánik kolónií sysľa pasienkového.

Včelár lesný
V CHVÚ druh hniezdi pravidelne vo všetkých častiach územia, vhodné biotopy s rôz-
norodou štruktúrou (lesy s lúkami a pasienkami) však nachádza najmä na západnej stra-
ne Malých Karpát. Niektoré lokality nebývajú obsadené každoročne. Veľkosť hniezdnej 
populácie druhu je v súčasnosti porovnateľná, resp. mierne nižšia oproti početnosti od-
hadovanej pri vypracovávaní návrhu CHVÚ v roku 2003. Počas monitoringu v rokoch 
2009 – 2013 bola populácia odhadovaná nasledovne: 18 – 22 párov v roku 2009, 40 
párov v roku 2010, 20 párov v roku 2011, 23 párov v roku 2012 a 28 párov v roku 2013, 
čo naznačuje relatívne stabilný populačný trend druhu v predmetnom území.

Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Druh hniezdi v odľahlejších málo rušených častiach CHVÚ. Jeho početnosť napriek nízkemu stavu mož-
no pokladať v súčasnosti za stabilnú.

Ďateľ bielochrbtý
Početnosť druhu je oproti odhadom v čase vedeckého návrhu v súčasnosti 2- až 3-krát vyššia. Tento 
rozdiel je však pravdepodobne spôsobený len podhodnotením jeho stavov v minulosti, keďže podmien-
ky na hniezdenie ďatľov bielochrbtých sa v súčasnosti výrazne nezmenili, resp. nezlepšili. V ostatných 
rokoch pritom možno jeho populáciu pokladať za stabilnú.

Ďateľ hnedkavý
Na rozdiel od predchádzajúceho druhu, u ďatľa hnedkavého súčasný stav zodpovedá odhadom v čase 
vedeckého návrhu, resp. je o niečo nižší, čo ale súvisí najmä s vyňatím intravilánov obcí, kde druh prevažne hniezdi, z územia CHVÚ. Po-
dobne ako u ostatných druhov ďatľov, i u tohto druhu je však jeho populácia v ostatných rokoch v CHVÚ stabilná.

Hrdlička poľná
Bežný druh v okrajových častiach CHVÚ v predhorí Malých Karpát. Hoci početnosť hrdličiek poľných sa v CHVÚ podrobnejšie nesledo-
vala, v porovnaní so stavom v minulosti možno jej početnosť pokladať za stabilnú, zodpovedajúcu reálnym podmienkam v CHVÚ.

Krutohlav hnedý
Na rozdiel od ostatných druhov ďatľov krutohlav hnedý v CHVÚ je viazaný viac na predhoria Malých Karpát, vinice, záhrady a línovú 
vegetáciu popri vodných tokoch. Jeho početnosť pritom zodpovedá stavu odhadovanému vo vedeckom návrhu v r. 2003.

Lelek lesný
Vzácny druh v CHVÚ. Vzhľadom na nedostatočné výsledky mapovania však populačný trend nie je možné vyhodnotiť. Možno však pred-

pokladať, že tak ako v mnohých iných územiach na Slovensku, aj v CHVÚ Malé Karpaty je lelek 
lesný ubúdajúcim druhom.

Muchár sivý
Hniezdi rovnomerne v rámci celého územia CHVÚ, najmä v okrajových častiach Malých Karpát, 
ale tiež v záhradách a v intravilánoch obcí. Populačný trend 
druhu možno pritom pokladať v ostatných rokoch za stabilný.

Muchárik bielokrký
Najpočetnejší výberový druh v CHVÚ. Napriek tomu, že je 
viazaný najmä na staršie porasty s dostatkom dutín na hniez-
denie, súčasný stav a charakter biotopov v CHVÚ mu zrejme 
vyhovuje, keďže jeho populácia v CHVÚ je v ostatných rokoch 

stabilná a porovnateľná aj s odhadovaným stavom v čase vedeckého návrhu.

Muchárik malý
Vzácnejší ako predchádzajúce dva druhy. Vzhľadom na celkový výskyt na Slovensku však jeho počet-
nosť možno pokladať v CHVÚ za primeranú. Podobne aj výsledky monitoringu druhu v ostatných 
rokoch naznačujú stabilný trend jeho populácie.

Penica jarabá
V CHVÚ obýva najmä krovité zoskupenia v predhorí Malých Karpát. Jej stav možno pokladať za vy-
hovujúci a napriek negatívnym zásahom do jej biotopov populačný trend za stabilný. Podobne sa vý-
razne nezmenila jej početnosť ani oproti odhadom z r. 2003.

Včelár lesný (Pernis apivorus)

Hrdlička poľná (Streptopelia turtur)

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Penica jarabá (Sylvia nisoria)



100

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Prepelica poľná
Vzhľadom na prevládajúci lesnatý charakter územia je prepelica poľná 
v CHVÚ v porovnaní s pomermi v iných CHVÚ pomerne málo početný druh. 
Keďže výsledky mapovania druhu sú vzhľadom na jej nerovnomerné rozšíre-
nie v území nedostatočné, populačný trend sa nedá jednoznačne vyhodnotiť.

Pŕhľaviar čiernohlavý
U tohto druhu bol v ostatných rokoch v CHVÚ zaznamenaný mierny pokles 
populácie. Pŕhľaviar čiernohlavý je viazaný na otvorené biotopy, okraje ciest 
a extenzívne obhospodarované pasienky, ktorých rozloha sa v súčasnosti vý-
razne zmenšuje. Podobne dochádza k úpravam okrajov ciest a k likvidácii 
priekop okolo nich. To všetko má negatívny vplyv aj na jeho celkovú početnosť.

Sokol sťahovavý
Populácia druhu má na rozdiel od príbuzného sokola rároha v CHVÚ výrazne stúpajúci trend. Oproti odhadu vo vedeckom návrhu 
z roku 2003 jeho početnosť vzrástla až štvornásobne, pričom nové páry obsadili aj historicky známe staré hniezdiská, najmä ťažšie do-
stupné skalné biotopy.

Strakoš obyčajný
Populácia druhu v CHVÚ je v ostatných rokoch stabilná. Podobne sa jeho početnosť výrazne nezme-
nila ani v porovnaní s pôvodným odhadom vo vedeckom návrhu. Strakoš obyčajný nachádza v CHVÚ 
ešte stále dostatok vhodných biotopov, najmä v jeho okrajových častiach v predhorí Malých Karpát.

Tesár čierny
V CHVÚ je rozšírený najmä v starších súvislých lesných porastoch s dostatkom starých odumierajú-
cich stromov. Jeho početnosť je v ostatných rokoch stabilná, porovnateľná so stavom odhadovaným 
v čase vedeckého návrhu.

Výr skalný
Hniezdi v lomoch a skalných stenách najmä v oblasti Vápennej a Vysokej a v oblastiach s väčšími 
skalnými stenami, akými sú Kršlenica a Modranská dolina. Časť populácie môže hniezdiť aj mimo 
týchto biotopov. Jeho početnosť sa v porovnaní so stavom v roku 2003 nezmenila.

Žlna sivá
Podobne aj stav tohto druhu možno považovať v CHVÚ v ostatných rokoch za stabilný, pričom jej početnosť je porovnateľná s odhadova-
ným stavom v roku 2003.

Žltochvost hôrny
Početnosť žltochvosta hôrneho bola vo vedeckom návrhu v r. 2003 pravdepodobne nadhodnotená. Jeho stavy sú v súčasnosti v CHVÚ 
totiž oveľa nižšie. Uvedený rozdiel však môže súvisieť aj s celkovým nepriaznivým trendom a s poklesom druhu v rámci celého Slovenska. 

Strakoš obyčajný (Lanius collurio)Strakoš obyčajný (Lanius collurio)

Žlna sivá (Picus canus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Malé Karpaty

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 6 4 − 6 stabilný

Ďateľ bielochrbtý >1% 60 100 − 200 stabilný

Ďateľ hnedkavý >1% 50 20 − 60 stabilný

Ďateľ prostredný K1 300 250 − 350 stabilný

Hrdlička poľná >1% 600 500 − 700 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 400 300 − 500 stabilný

Lelek lesný >1% 15 10 − 15 klesajúci

Muchár sivý >1% 1 000     750 − 1 250 stabilný

Muchárik bielokrký >1% 3 900 3 100 − 4 700 stabilný

Muchárik malý >1% 500 350 − 650 stabilný

Orol kráľovský K1 4 1 − 3 klesajúci

Penica jarabá >1% 250 200 − 300 stabilný

Prepelica poľná >1% 50 40 − 60 stabilný

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 1 000 400 − 800 klesajúci

Sokol rároh K1 4 0 klesajúci

Sokol sťahovavý >1% 2 7 − 9 stúpajúci

Strakoš obyčajný >1% 1 400    900 − 1 900 stabilný

Tesár čierny >1% 60 40 − 80 stabilný

Včelár lesný K1 40 28 − 40 stabilný

Výr skalný >1% 12,5 11 − 13 stabilný

Žlna sivá >1% 100   70 − 130 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 600 200 − 400 klesajúci 

Ohrozenie
Výberové druhy vtákov a ich biotopy sú v CHVÚ ohrozované najmä nevhodnou lesohospodárskou činnosťou spojenou s veľkoplošným 
odlesňovaním, ťažbou starých porastov a s vytváraním rozsiahlych holín. Významne sa na tom môžu podieľať aj vedľajšie faktory, najmä 
veterné kalamity, ktoré v ostatnom období postihli východnú časť CHVÚ. K degradácii biotopov dochádza tiež rozširovaním ťažby nerast-
ných surovín. Negatívny vplyv na hniezdiace dravce a bociany čierne majú lesné práce v blízkosti ich hniezd a výstavba lesných ciest. Na 
rušení vtákov sa výrazne podieľajú aj rekreačno -turistické aktivity v území, najmä nedisciplinovaní turisti, masové turistické akcie, tvorba 
nelegálnych chodníkov, skalolezectvo, ale napr. aj paraglajdisti. Dravce sú ohrozované tiež nelegálnym odstrelom a vykladaním otrávených 
návnad na ich loviskách; orol kráľovský, sokol sťahovavý a výr skalný aj vykrádaním hniezd na sokoliarske účely. Vtáky prechodných les-
ných biotopov a otvorenej krajiny sú zas ohrozované likvidáciou sadov a viníc a ich premenou na ornú pôdu a na stavebné pozemky, výru-
bom pobrežnej vegetácie pozdĺž vodných tokov a solitérnych stromov, ako aj zarastaním extenzívne obhospodarovaných lúk a pasienkov.

Ochranárske aktivity
Najvýznamnejším opatrením na zabezpečenie priaznivého stavu väčšiny výberových druhov v CHVÚ je zmena súčasného spôsobu les-
ného hospodárenia – ťažba dreva výberkovým spôsobom, zachovanie starých stromov v porastoch pre hniezdenie dravcov a s dostatkom 
dutín pre dutinové hniezdiče, obmedzenie výstavby lesných ciest a lesohospodárskych činností v okolí hniezd výberových druhov dravcov 
a bociana čierneho v hniezdnom období, resp. vytvorenie ochranných zón v okolí ich hniezd. Rušeniu hniezdiacich vtákov je potrebné 
zabrániť aj obmedzením turistiky a iných rekreačných aktivít na hniezdnych lokalitách. Na ochranu hniezd dravcov, najmä sokola sťaho-
vavého a orla kráľovského, je nevyhnutné zabezpečiť ich nepretržité stráženie, napr. využitím kamerového systému v blízkosti hniezd. Na 
zabezpečenie vhodných lovísk dravcov a sov a biotopov vtákov otvorenej krajiny je dôležité zachovať existujúce lúky a pasienky a zabrániť 
ich zarastaniu drevinami, ako i rozširovaniu zastavaného územia na úkor týchto biotopov. S tým súvisí aj ochrana viníc pred ich likvidá-
ciou. Hniezdne možnosti dutinových hniezdičov možno zvýšiť inštaláciou hniezdnych búdok vo vhodných lokalitách.
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Chránené vtáčie územie Medzibodrožie

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Medzibodrožie
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ015
Rozloha: 33 753,7 ha
Lokalizácia: 48° 27´ 6´´ N, 21° 55´ 15´´ E
Administratívne začlenenie: Košický kraj – okres Michalovce (24,4 %) a Trebišov (75,6 %)
Nadmorská výška: 94 – 273 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 60,5 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica, Trebišov

Charakteristika územia
CHVÚ Medzibodrožie sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska a zaberá 
centrálnu časť Východoslovenskej nížiny a rovnako aj celku Východosloven-
skej roviny (Bodrockú rovinu, Latorickú rovinu, Kapušianske pláňavy a Me-
dzibodrožské pláňavy). Jeho charakteristickou črtou sú nížinné rieky Lato-
rica, Laborec, Ondava, Bodrog, ich mŕtve ramená, lúky a lužné lesy. Územie 
je rovinaté, s minimálnymi prevýšeniami. Charakteristickou črtou územia je 
výskyt eolického reliéfu s pieskovými dunami vysokými 6 až 10 metrov. Vý-
chodoslovenská nížina patrí k najteplejším a najsuchším územiam Slovenska 
s ročným úhrnom zrážok 550 – 600 mm a so subkontinentálnou teplou klí-
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mou s priemernou ročnou teplotou okolo 8 °C (Lapin 1980). Územie zaraďujeme do oblasti panónskej flóry – Pannonicum (Futák 1966). 
Podľa Atlasu krajiny SR (2002) sa územie z fytogeograficko -vegetačného hľadiska charakterizuje ako rovinná oblasť, Medzibodrocké plá-
ňavy a Bodrožsko -latorická niva. Územie patrí do zoogeografického pásma panónskej fauny.

V CHVÚ Medzibodrožie prevláda poľnohospodárska pôda. Popri ornej pôde majú pomerne vysoký podiel trvalé trávne porasty (30,9 %), 
ďalej vinohrady, záhrady a ovocné sady. Lesy zaberajú 12,4 % rozlohy CHVÚ.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia (Rybanič a kol. 2004) bola 35 754 ha. Nakoniec bolo reálne vyhlásené 
v takmer celom pôvodne navrhovanom rozsahu r. 2008 na rozlohe 33 753,70 ha. Z pôvodného návrhu boli vyňaté intravilány obcí.

Charakteristika avifauny a jej výskum
V CHVÚ bolo celkove zistených 252 druhov vtákov (Danko in litt.), čo je 73 % z celkového počtu druhov, ktoré boli doteraz zaznamenané 
na Slovensku. Medzibodrožie je dnes územím s najväčším významom pre ochranu hniezdiacich populácií volavkovitých vtákov na Sloven-
sku, ale aj niektorých ďalších druhov. Hniezdia tu najväčšie slovenské populácie bociana bieleho, bučiaka veľkého, bučiačika močiarneho, 
čoríka čierneho, chavkoša nočného, chriašťa malého, kane močiarnej a volavky purpurovej. Na základe údajov sa predpokladá pravidelné 
hniezdenie chochlačky bielookej. Hniezdia tu významné počty beluše veľkej, bociana čierneho, haje tmavej, včelárika zlatého a ďalších dru-
hov. V území je určených ako predmet ochrany 37 druhov vtáctva európskeho významu. Dnes je však CHVÚ Medzibodrožie hniezdiskom 
aj ďalších vzácnych druhov vtáctva, a to napríklad orla kráľovského, orliaka morského a lyžičiara bieleho.

Najstaršie ornitologické práce z územia Medzibodrožia pub-
likoval Schenk (1917, 1919, 1920), Hrabár (1926a, b, 1932), 
Sach (1927). Systematický výskum územia sa však začal až 
v 50. rokoch 20. storočia. K poznaniu avifauny Medzibodrožia 
významne prispel nielen terénnym výskumom, ale aj intenzív-
nou publikačnou činnosťou A. Mošanský. Svoju prvú prácu 
o hniezdení orla kráľovského a včelárika zlatého na východnom 
Slovensku publikoval v roku 1956 (Mošanský 1956b) a potom 
ju nasledovalo spolu 16 prác. Významné práce publikoval Ba-
liš (1958), Danko (1985), Hrtan (1988), Kux a Weisz (1977), 
Mošanský (2010), Štollmann (1987), Viktora (1994) a ďalší. Vý-
skumy a publikované práce boli zamerané najmä na vodné vtác-
tvo, koloniálne hniezdiace volavkovité druhy vtákov, niektoré 
druhy dravcov alebo včeláriky zlaté. Od roku 1984 v území pô-
sobí M. Balla, ktorý v súčasnosti prispieva v rámci monitoringu 
pre ŠOP SR najväčším objemom dát o výskyte vtáctva. Od roku 
2008 sa monitoringu vtáctva v území venujú vďaka realizácii viacerých ochranárskych projektov členovia SOS/BirdLife Slovensko P. Chrašč, 
S. Pačenovský, A. Rácz, M. Repel. Vďaka atraktívnosti územia bolo Medzibodrožie v minulosti aj dnes navštevované ďalšími ornitológmi, 
ktorých často náhodné pozorovania alebo nesystematické výskumy tiež prispeli a prispievajú k poznaniu vtáctva CHVÚ Medzibodrožie.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Beluša malá
Prvé doložené hniezdenie druhu v CHVÚ Medzibodrožie bolo v roku 1963, ďalšie za-
hniezdenie bolo zistené až v rokoch 1983 a 1984 a od roku 1998 tu hniezdi prakticky 
každoročne. V CHVÚ v rokoch 2010 – 2012 hniezdilo 10 – 15 párov v 2 – 3 hniezd-
nych kolóniách v závislosti od stavu hniezdnych biotopov. V posledných rokoch je po-
pulácia stabilná s miernymi výkyvmi početnosti.

Beluša veľká
V CHVÚ Medzibodrožie v súčasnosti hniezdi 40 – 70 párov v 2 – 4 hniezdnych koló-
niách. Od roku 1998, keď bolo prvýkrát zistené hniezdenie tohto druhu v Medzibodroží, 
bol zaznamenaný postupný nárast hniezdnej populácie. Jej početnosť je závislá od stavu 
hniezdnych lokalít. Za posledné roky sa javí ako stabilná s miernymi výkyvmi.

Bocian biely
V CHVÚ Medzibodrožie a v jeho bezprostrednej blízkosti sa vyskytuje 70 – 110 hniez-
diacich párov, čo predstavuje približne 7,5 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (1 000 
– 1 350 párov). Pri počte hniezdnych párov však dochádza za posledné 4 roky v rámci 
populácie potravne viazanej na CHVÚ Medzibodrožie k miernemu úbytku párov (na zá-

Beluša malá (Egretta garzetta)

Bocian biely (Ciconia ciconia)Bocian biely (Ciconia ciconia)
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klade údajov zo stránky www.bociany.sk): 2010 (106 párov), 2011 (85 párov), 2012 (73 párov), 2013 (74 párov). Dokonca sa javí, že rok 2010 
s mimoriadnymi až extrémnymi zrážkami bol rokom, po ktorom bol zaznamenaný výraznejší úbytok párov.

Bučiačik močiarny
Populácia bučiačika močiarneho v CHVÚ je stabilná, pričom sa vyskytuje rozptýlene vo vhodných lokalitách, a to ako na rozsiahlejších 
ramenách, tak aj na menších lokalitách, ak sú na nich vhodné biotopy (porasty litorálnej vegetácie, krovité vrbiny). Najvýznamnejšími 
lokalitami pre výskyt tohto druhu sú močiare v okolí Botian, Bačky a vodná plocha mŕtveho ramena Veľká Krčava.

Bučiak veľký
Populácia bučiaka veľkého v CHVÚ Medzibodrožie je stabilná. V prípade extrémne suchých rokov 
však môže podliehať výkyvom. Bučiak v Medzibodroží obýva močiare a mŕtve ramená s dostatočne 
veľkou rozlohou litorálnej vegetácie (pálky, trstiny, škripinca). Hniezdne lokality sú charakteristické 
malou rozlohou. Podmienkou na hniezdenie na nich je však prítomnosť vhodných potravných bio-
topov v okolí pre zabezpečenie potravy pre mláďatá. Hniezdi v území na lokalitách s veľkosťou 5 – 20 
ha, pričom niektoré hniezdne lokality majú rozlohu len 2 – 3 ha a porast litorálnej vegetácie len 1 ha.

Čorík bahenný
Veľkosť populácie v CHVÚ výrazne fluktuuje v závislosti od hydrologických podmienok a nadväzného stavu hniezdnych biotopov. Druh 
hniezdi v území len v rozsiahlejších močiaroch a mŕtvych ramenách s dostatočne vysokou vodnou hladinou a s vhodným porastom pláva-
júcej a vo vode rastúcej vegetácie (rezavka, stavikrv, steblovka). Aktuálne hniezdi v rámci územia nepravidelne len v okolí Botian a Bačky, 
ale v dôsledku suchých rokov v území v niektorých rokoch nehniezdi vôbec a vtáky sem zalietavajú len z hniezdnych lokalít na Ukrajine. 
Na zlepšenie súčasného nepriaznivého stavu je potrebné predovšetkým zlepšiť vodný režim v ramenách sústavy Tice.

Čorík čierny
Podobne ako u čoríka bahenného aj populácia čoríka čierneho v území výrazne fluktuuje 
a obýva rovnaké biotopy ako čorík bahenný. Populácia čoríka čierneho v území je však vý-
razne nižšia a prejavuje sa ako typický fluktuant, ktorý nemusí zahniezdiť ani pri vhodnom 
stave biotopov. Nepravidelne hniezdi na viacerých lokalitách v území, a to v okolí Botian, 
Bačky, Lelesa, na ramenách Tice, Veľkej Krčavy.

Haja tmavá
V roku 2003 bola zistená početnosť haje tmavej 
v území 3 – 5 párov, v súčasnosti veľkosť populácie 
dosahuje úroveň 4 – 10 párov. Nejde však o nárast 

početnosti, ale o lepšie poznanie územia, v rámci ktorého boli nájdené niektoré páry, ktoré doteraz 
unikali pozornosti (Chrašč in verb.). Hniezdi v rozľahlejších nerušených, starších lužných lesoch, 
len zriedkavo v poľnohospodárskej krajine vo vhodných biotopoch.

Chavkoš nočný
Trend populácie v území je stabilný. Kým v r. 2003 bola v území odhadovaná na 250 – 400 párov, dnes sa pohybuje na úrovni 150 – 800 pá-
rov. Hniezdne kolónie sú v území umiestnené na viacerých lokalitách či na brehoch ramien alebo mokradí s dostatočne vysokým stĺpcom 
vody. Väčšina populácie je sústredená do komplexu mokradí ramena Tice a okolia. Za vhodných podmienok hniezdi v oblasti Veľkej Kr-
čavy. Nevyhýba sa ani blízkosti obcí, hniezdne kolónie boli umiestnené v bezprostrednej blízkosti obce Svinice a mesta Kráľovský Chlmec.

Chochlačka bielooká
U chochlačky bielookej početnosť v území fluktuuje v závislosti od podmienok na hniez-
denie. Druh preferuje rozsiahlejšie močiare a mŕtve ramená s dostatočnou hĺbkou vody 
a s vysokým podielom litorálnej vegetácie a plávajúcej vegetácie. V suchých rokoch však 
mnohé z týchto mokradí vysychajú. Z dlhodobého hľadiska je trend populácie v území sta-
bilný, z krátkodobého pohľadu pri tomto druhu stúpla početnosť. V porovnaní s rokom 
2010, keď napriek monitoringu v Medzibodroží nebol zistený žiadny hniezdny pár, je aktu-
álne hniezdna populácia väčšia (1 – 3 páry).

Chriašť malý
Podobne ako v prípade haje tmavej, aj u chriašťa malého je vyššia početnosť v území ziste-

ná aktuálne (30 – 40 párov) v porovnaní s rokom 2003 výsledkom lepšieho poznania územia. Trend druhu v území je preto hodnotený ako 
stabilný. V území sa vyskytuje vo väčších močiaroch s porastmi trstiny, steblovky, pálky, ostríc a na okrajoch mŕtvych ramien s dostatočne 
širokým porastom litorálnej vegetácie. V suchých rokoch však mnohé z týchto lokalít vysychajú, a preto je vtedy zaznamenaná nižšia po-
četnosť tohto druhu na území.

Kačica chrapačka
Podobne ako v prípade chriašťa malého, početnosť kačice chrapačky v území kolíše v závislosti od výšky hladiny na hniezdnych lokalitách. 
Druh v území osídľuje plytké vodné plochy s bohatými pobrežnými porastmi mokraďovej vegetácie, močiare s prechodmi do vlhkých lúk, 
kanály s bohatšími porastmi litorálnej vegetácie. Stav veľkej časti mokradí v území však značne závisí od úhrnu vodných zrážok. Preto 

Bučiak veľký (Botaurus stellaris)

Čorík čierny (Chlidonias niger)

Haja tmavá (Milvus migrans)Haja tmavá (Milvus migrans)

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca)
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bolo u druhu aktuálne zaznamenané zvýšenie početnosti v dôsledku vysokého úhrnu zrážok v roku 2010 a zistený počet tak dvojnásobne 
prekročil úroveň populácie z r. 2003.

Kalužiak červenonohý
Druh v území osídľuje zamokrené pasienky a lúky. Podmienkou na zahniezdenie je vhodná štruktúra trávneho porastu. Predovšetkým na 
hniezdenie je potrebné, aby lokality poskytovali dobrý rozhľad s nízkou vegetáciou a plytkú vodu. V dôsledku rozorávania trávnych poras-
tov alebo opúšťania pôdy na niektorých lokalitách sa však postupne zhoršuje kvalita jeho hniezdnych biotopov a populácia v území klesá. 
V súčasnosti hniezdi v území už len niekoľko posledných párov.

Kaňa močiarna
Aktuálne hniezdi v území 35 – 45 párov kane močiarnej, pričom populácia je hodnotená ako stabilná. Osídľuje mokrade a mŕtve ramená 
s dostatočným porastom trsti, pálky, menej škripinca, vysokých ostríc alebo krovitých vŕb. Zriedka hniezdi aj v suchých močiaroch alebo obilí.

Kaňa popolavá
V posledných rokoch nebolo u kane popolavej preukázané hniezdenie a ani zistené pravdepodobné hniezdenie napriek intenzívnemu mo-
nitoringu Medzibodrožia. V rokoch 2010 – 2013 boli v území pozorované len ojedinelé subadultné a juvenilné jedince. V rokoch 2004 
– 2005 sa v území predpokladalo hniezdenie maximálne 2 – 3 párov a pred r. 2004 3 – 5 párov. V tom období hlavným hniezdiskom bola 
otvorená poľnohospodárska krajina, obilné lány, zamokrené trávnaté okraje močiarov a rozsiahlejšie nespásané lúky.

Ľabtuška poľná
Medzibodrožie je jediným územím na Slovensku vyhláseným pre ochranu tohto druhu, kde 
je doposiaľ zistený stabilný trend početnosti. V súčasnosti hniezdi v území 30 – 40 párov 
ľabtušiek. Preferuje hlavne suché a otvorené lokality s nízkou a riedkou vegetáciou – polia, 
úhory, xerotermné biotopy, lúky a pasienky, pieskové duny, vinohrady v piesčitých oblastiach. 
Väčšina populácie hniezdi v južnej a juhovýchodnej časti CHVÚ.

Strakoš kolesár
Súčasná veľkosť populácie strakoša kolesára v území dosahuje 17 – 20 párov, čo je mierne 
viac, ako bolo zistené v r. 2003. Medzibodrožie je jediným územím na Slovensku, kde je strakoš kolesár predmetom ochrany a kde jeho po-
pulácia neklesá. Príčinou je predovšetkým relatívne dobrý stav jeho biotopov. Tými sú oblasti s vyšším podielom lúk a pasienkov s dostat-
kom vetrolamov, poľných lesíkov a solitérnych stromov.

Strakoš obyčajný
Veľkosť populácie strakoša obyčajného v súčasnosti v území dosahuje 2 000 – 2 500 párov. Je rozšírený vo vhodných biotopoch prakticky 
v celom CHVÚ, pričom preferuje polootvorené nelesné biotopy, hlavne rozľahlejšie krovité formácie s tŕnitými krami a so solitérmi stro-
mov, extenzívne obhospodarované aj opustené a zarastajúce suchšie pasienky, lúky, krovité medze, remízky, okraje redších listnatých lesov, 
menej tiež svetlé staré sady, vinice, záhrady a parky.

Včelárik zlatý
Populácia včelárika zlatého v súčasnosti dosahuje 210 – 230 párov, pričom ide o mierne nižšiu početnosť, ako bola zistená v r. 2003. V Medzi-
bodroží včelárik zlatý hniezdi v pestrej palete biotopov, a to cez antropogénne ťažbou piesku vytvorené hniezdne steny, cez strmé pieskové sva-

hy, vyjazdené koľaje poľných ciest, ale aj na rovinatom teréne v norách umiestnených v pieskových dunách.

Volavka purpurová
Aktuálna veľkosť populácie volavky purpurovej dosahuje 10 – 15 párov a je tak mierne nižia ako populá-
cia zistená v r. 2003. Volavka purpurová obýva v území výhradne rozsiahlejšie močiare a mŕtve ramená 
s dostatočnou výškou vodného stĺpca a s dostatočnou rozlohou litorálnych porastov trstiny, pálky alebo 
krovitých vŕb. Hniezdi pravidelne predovšetkým v oblasti ramena Veľká Krčava, pri dostatočne vysokej 
hladine vody v území aj na iných lokalitách.

Výrik lesný
Populácia výrika lesného v súčasnosti v území nepresahuje 3 páry. Jeho populácia v území výrazne fluk-
tuuje, a to podľa všetkého aj nezávisle od podmienok na CHVÚ (pravdepodobne v súvislosti s pod-
mienkami na zimoviskách). Výrik v CHVÚ obýva otvorenú až polootvorenú poľnohospodársku krajinu 
so solitérnymi stromami a stromoradiami v blízkosti lúk a pasienkov (okraje lesov na prechode do tých-
to biotopov), prípadne staršie parky a záhrady v intravilánoch sídiel.

Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
V CHVÚ Medzibodrožie bolo v rokoch 2010 – 2012 zistené hniezdenie 25 – 27 párov. Pomerne výrazné 
zvýšenie populácie v tomto území o viac ako 60 % nastalo v období rokov 2000 – 2010. Populácia sa 
v posledných 3 rokoch javí ako stabilná s miernymi výkyvmi.

Ľabtuška poľná (Anthus campestris)

Strakoš obyčajný (Lanius collurio)

Volavka purpurová (Ardea purpurea)
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Brehuľa hnedá
Kým v čase prípravy vedeckého návrhu bola veľkosť hniezdnej populácie odhadovaná na 800 – 1 000 
párov, dnes je v dôsledku klesajúcej populácie jej veľkosť odhadnutá len na 400 – 600 párov. V riečnych 
brehoch pritom hniezdi už len posledná kolónia pri obci Ladmovce, ostatné kolónie sa nachádzajú naj-
mä v pieskovniach.

Ďateľ hnedkavý
Ďateľ hnedkavý do CHVÚ v súčasnosti preniká predovšetkým na miestach priľahlých k intravilánom, 
do záhrad a vetrolamov. Aktuálnym monitoringom sa zistila jeho početnosť na úrovni 40 – 50 párov. 
Tento vyšší údaj v porovnaní s počtom udávaným v r. 2003 však nie je dôsledkom nárastu, ale len 
spresnenia počtov vyskytujúcich sa v CHVÚ.

Ďateľ prostredný
V CHVÚ sa aktuálne veľkosť populácie odhaduje na 300 – 400 párov, teda niekoľkonásobne viac ako 

v r. 2003. Tento nárast je, podobne ako v prípade ďatľa hnedkavého, spôsobený spresnením početnosti. V súčasnosti hlavným ohrozením 
biotopov ďatľa prostredného je pestovanie rovnovekých monokultúrnych topoľových porastov v lužných lesoch alebo nepôvodných poras-
tov v ostatných lesných porastoch v území.

Hrdlička poľná
Súčasný odhad veľkosti populácie hrdličky poľnej v CHVÚ sa pohybuje na podobnej úrovni ako v r. 2003. Jej trend však nie je známy v dô-
sledku rozdielnej úrovne poznania v sledovaných obdobiach. Vyskytuje sa v území v oblastiach s vyšším zastúpením krovín, krovinatých 
okrajov lesov, kanálov a podobných biotopov.

Chrapkáč poľný
Populácia chrapkáča poľného v území je stabilná. V území preferuje trávne porasty, lúky na zamokrených lokalitách. Možno ho však zazna-
menať roztrúsene aj mimo týchto lokalít na intenzívnejšie využívanej poľnohospodárskej pôde (zväčša však ide o migráciu).

Krutohlav hnedý
V súčasnosti sa veľkosť populácie krutohlava v území odhaduje na 200 párov. Pre absenciu údajov medzi rokmi 2003 a 2010 však nie je 
možné stanoviť trend.

Muchár sivý
V súčasnosti v území hniezdi približne 500 párov muchára sivého. Zistený počet je nižší ako v r. 2003, 
keď sa početnosť udávala na úrovni 500 – 1 500 párov. Táto zmena však nie je dôsledkom poklesu, ale 
zlepšenia poznania územia, preto je trend druhu zatiaľ stanovený ako neznámy, kedže chýbajú porov-
nateľné dáta z oboch období.

Muchárik bielokrký
Aktuálna veľkosť populácie muchárika bielokrkého sa odhaduje v Medzibodroží na úrovni 1 000 – 
2 000 párov. Horný interval početnosti je vyšší ako v prípade údajov udávaných v r. 2003, opätovne 
ako v prípade muchára sivého však v dôsledku lepšieho poznania územia. Na základe porovnateľných 
dát z oboch období však možno trend hodnotiť ako stabilný. V území osídľuje predovšetkým staršie 
porasty (rovnako lužné lesy, ako aj lesy mimo medzihrádzového priestoru).

Penica jarabá
V súčasnosti sa veľkosť populácie penice jarabej odhaduje na 200 párov. Vyskytuje sa na lúkach a okrajoch lesov a kanálov s dostatočnými 
porastmi krovín.

Pipíška chochlatá
Pipíška chochlatá je jedným z druhov, ktorých početnosť v Medzibodroží klesla najvýraznejšie. Tento pokles je spôsobený jej vymiznutím 
z poľnohospodárskej krajiny. Dodnes však hniezdi v okolí poľnohospodárskych dvorov, tu však môže unikať pozornosti ornitológov a po-
četnosť druhu v území tak môže byť mierne podhodnotená.

Prepelica poľná
Aktuálna veľkosť populácie na úrovni 300 – 400 párov je takmer rovnaká ako početnosť 
zistená v r. 2003. Trend druhu je hodnotený ako stabilný, pričom sa v súčasnosti vysky-
tuje predovšetkým v lokalitách s trávnymi porastami, nevyhýba sa však ani ornej pôde 
s vhodnými plodinami (napríklad obilniny).

Pŕhľaviar čiernohlavý
Súčasná veľkosť populácie v území sa odhaduje na úrovni 2 000 – 3 000 párov. Tento 
odhad je však založený na základe nedostatočnej vzorky údajov a na spresnenie tohto 
odhadu a overenie je potrebné zintenzívniť monitoring tohto druhu.

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

Muchár sivý (Muscicapa striata)Muchár sivý (Muscicapa striata)

Pipíška chochlatá (Galerida cristata)
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Rybárik riečny
V súčasnosti sa veľkosť populácie rybárika odhaduje na úrovni 17 – 25 párov, pričom trend populácie 
je hodnotený ako stabilný. Väčšina populácie v území je sústredená okolo najväčších tokov, akými sú 
Latorica, Laborec, a v okolí ich ramien. Vyskytuje sa a hniezdi však aj na iných vhodných lokalitách 
v území.

Škovránik stromový
Aktuálna veľkosť populácie škovránika stromového v území dosahuje 15 – 20 párov, čo je len polo-
vica stavu z r. 2003. Tento pokles je spôsobený predovšetkým úbytkom vhodných biotopov v území 
(pasienky a lúky s dostatočne zastúpenou a vhodne štruktúrovanou nelesnou drevinovou vegetáciou).

Včelár lesný
Aktuálnym monitoringom bola zistená veľkosť populácie na úrovni 7 – 10 párov, pričom ide o podobnú úroveň, aká bola zistená monito-
ringom v r. 2003, preto je populácia hodnotená ako stabilná.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Medzibodrožie

Druh Kritérium
Stav podľa vedeckého návrhu, 

Rybanič a kol. 2003 (páry)
Súčasný stav (páry) Populačný trend

Beluša malá K1 10 10 – 15 stabilný

Beluša veľká K1 15 40 – 70 stúpajúci

Bocian biely K1 92,5   70 – 110 stabilný

Bocian čierny >1% 21 25 – 28 stúpajúci

Brehuľa hnedá >1% 900 400 – 600 klesajúci

Bučiačik močiarny K1 40 50 – 60 stabilný

Bučiak veľký K1 27,5 30 – 32 stabilný

Čorík bahenný K1 35   0 – 30 fluktuujúci

Čorík čierny K1 10 0 – 5 fluktuujúci

Ďateľ hnedkavý >1% 20 40 – 50 neznámy

Ďateľ prostredný >1% 65 300 – 400 neznámy

Haja tmavá K1 4   4 – 10 stabilný

Hrdlička poľná >1% 1 000    500 – 1 500 neznámy

Chavkoš nočný K1 325 150 – 800 stabilný

Chochlačka bielooká K1 4 1 – 3 fluktuujúci

Chrapkáč poľný >1% 110 100 – 150 stabilný

Chriašť malý K1 15 30 – 40 stabilný

Kačica chrapačka K3 15 20 – 25 stúpajúci

Kalužiak červenonohý K3 12,5 4 – 7 klesajúci

Kaňa močiarna K1 60 35 – 45 stabilný

Kaňa popolavá K1 4 0 – 2 neznámy

Krutohlav hnedý >1% 200 150 – 250 neznámy

Ľabtuška poľná K1 50 30 – 40 stabilný

Muchár sivý >1% 500 300 – 600 neznámy

Muchárik bielokrký >1% 1 200 1 000 – 2 000 stabilný

Penica jarabá >1% 200 200 – 300 neznámy

Pipíška chochlatá >1% 150 25 – 30 klesajúci

Prepelica poľná >1% 300 300 – 400 stabilný

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 2 000 2 000 – 3 000 neznámy

Škovránik stromový (Lullula arborea)
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Rybárik riečny >1% 17 17 – 25 stabilný

Škovránik stromový >1% 35 15 – 20 klesajúci

Strakoš kolesár K1 12,5 17 – 20 stúpajúci

Strakoš obyčajný K1 4 000 2 000 – 2 500 klesajúci

Včelár lesný >1% 12,5   7 – 10 stabilný

Včelárik zlatý K3 275 210 – 230 klesajúci

Volavka purpurová K1 20 10 – 15 klesajúci

Výrik lesný K3 3 0 – 3 neznámy

Ohrozenie
Významným ohrozením populácií lesných druhov vtákov je intenzívne lesné hos-
podárstvo, zvýšená ťažba starých lužných lesov (biotop bociana čierneho, haje 
tmavej, viacerých ďalších lesných druhov). Pre dutinové hniezdiče je významným 
ohrozením strata hniezdnych stromov, resp. pestovanie rovnovekých monokul-
túrnych topoľových alebo nepôvodných porastov.

Pre vodné a močiarne druhy vtákov je najväčšou hrozbou zanikanie vhodných 
biotopov. Dochádza k zazemňovaniu, zarastaniu a vysychaniu mokradí. Ne-
vhodný vodný režim v suchých rokoch spôsobuje nedostatok vody napríklad 
v ramennej sústave Tice a ohrozuje tak hniezdenie viacerých predmetov ochra-
ny viazaných na mokraďové biotopy. Prípadné ďalšie úpravy melioračných a od-
vodňovacích kanálov nevhodným spôsobom môžu spôsobiť ďalšie zhoršenie kva-
lity mokraďových biotopov, ak sa tieto úpravy nebudú realizovať s ohľadom na záujmy ochrany prírody.

Lúčne biotopy sú ohrozované najmä sukcesiou po zanechaní kosenia alebo pastvy, ktorej výsledkom je postupné zarastanie náletovými 
drevinami a zmena charakteru biotopu. Najnovšou hrozbou je rozorávanie lúk a snahy o zmenu kultúr z trvalých trávnych porastov na 
ornú pôdu. V súčasnosti však môže ako ohrozenie vzniknúť aj pestovanie rýchlorastúcich energetických drevín na trávnych porastoch 
a v zamokrených lokalitách, keďže pestovanie týchto kultúr sa v súčasnosti na Slovensku podporuje v rámci dotácii pre poľnohospodárov. 
Ohrozením je likvidácia starých viníc, starých sadov a solitérnych stromov. Hrozbou pre druhy hniezdiace v pieskových stenách je nelegál-
na ťažba piesku, ale najmä ťažba piesku v období hniezdenia. Často je to aj zarastanie stien vegetáciou, zosuv stien a tým ich zošikmovanie, 
čo okrem iného uľahčuje predátorom prístup k norám.

Ochranárske aktivity
Na rozdiel od iných nížinných chránených území na Slovensku je Medzibodrožie výnimočné veľkou rozlohou zachovaných TTP a pasien-
kov v území, ako aj relatívne dobrým stavom mokradí v porovnaní s inými územiami. Podobne sú na tom zatiaľ aj napriek markantným 
zmenám lužné lesy napríklad pri porovnaní s Dunajskými luhmi. Hlavným cieľom v tomto území by tak malo byť aspoň zachovanie aktuál-
neho stavu. Je však dôležité zlepšiť aj stav niektorých častí územia, ktoré utrpeli v druhej polovici dvadsiateho storočia počas kolektivizácie 
a vodohospodárskych úprav. Problematickým je predovšetkým slabé prepojenie sústavy ramien Tice s vodnými zdrojmi prichádzajúcimi 
od Latorice, a preto v suchých rokoch mnohé z ramien v území vysychajú a klesá aj celková úroveň spodnej vody. Pre zachovanie priaz-
nivého stavu niektorých druhov v území je však zlepšenie stavu tejto sústavy ramien kľúčové. Treba sa však zamerať aj na zlepšenie stavu 
existujúcich mokradí, ktoré sú už takmer úplne alebo úplne zazemnené. Na zlepšenie ich stavu sa v súčasnosti realizujú aktivity Life+ 
projektu „Ochrana chochlačky bielookej a bučiaka veľkého v CHVÚ Medzibodrožie“. Aj po skončení projektu však ostanú nezrealizované 
viaceré potrebné väčšie zásahy, ktoré neumožňuje financovať aktuálny rámec projektu.

Z dlhodobého hľadiska preto bude potrebné zamerať sa pri ochrane územia na viaceré opatrenia. Úmyselnú lesnú ťažbu bude potrebné 
realizovať v mimohniezdnom období (od 1. 8. do 28. 2.). Bude potrebné obnovovať vodný režim mokradí, kde je možné dotovať lokality 
povrchovou vodou (využívať existujúce hrádzové priepusty na zavodňovanie starých ramien, zadržiavať vodu v kanáloch, prečerpávať vodu 
do mokradí). Dôležité bude tiež obnoviť zazemňujúce sa mokrade (odstrániť sedimenty, kosiť trstinové porasty, upraviť brehy kanálov, 
využiť na zavodnenie podzemnú vodu). Okrem toho je nutné usmerniť vodohospodársku činnosť v záujmovej oblasti s cieľom maximálne 
možného udržania vody v krajine (výstavba stavidiel, prehrádzok, načerpávanie vody, zavodnenie vysokou vodou z riek), odstraňovať nále-
tové dreviny a zabraňovať ich zmladzovaniu na trvalých trávnych porastoch. V Medzibodroží je potrebné zachovávať aj tradičný spôsob ob-
hospodarovania lúk a pasienkov, kosiť a spásať trvalé trávne porasty únosnými počtami hovädzieho dobytka. Zároveň je potrebné usmerniť 
poľnohospodársku činnosť v okolí hniezdnych biotopov s cieľom minimalizovať rušivé vplyvy, eróziu pôdy a znečistenie povrchových vôd 
(zabrániť rozorávaniu brehov mokradí, vytvoriť ochranné trávnaté pásy okolo lokalít). Tiež je potrebné využívať prirodzenú obnovu les-
ných porastov – uplatňovanie podrastového spôsobu hospodárenia a zvyšovať ekologickú stabilitu porastov – zachovávanie, resp. vytvára-
nie pestrej druhovej skladby pôvodných drevín, výškového a vekového rozčlenenia porastov. Veľmi dôležité je zamedziť výstavbe nových 
elektrických vedení v blízkosti kolónií volavkovitých vtákov a vyznačiť kritické úseky zvýrazňovačmi drôtov.
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Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 439/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Mu-
ránska planina – Stolica
Účinnosť: 1. 11. 2009
Kód územia: SKCHVÚ017
Rozloha: 25 796,46 ha
Lokalizácia: 48° 45´ 16´´ N, 20° 03´ 57´´ E
Administratívne začlenenie: Banskobystrický kraj – okresy Brezno (25,2 %), Revúca (37,3 %), Rimavská Sobota (26,3 %), Košický kraj – 
Rožňava (11,2 %)
Nadmorská výška: 353 – 1 476 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 86,8 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Národného parku Muránska planina, Revúca

Charakteristika územia
Chránené vtáčie územie sa nachádza na strednom Slovensku. Významne sa prekrýva s Národným parkom Muránska planina a na severe 
hraničí priamo s CHVÚ Nízke Tatry.

Leží v západnej časti Slovenského rudohoria a má veľmi pestrý krasovo -riečny reliéf. Je lokalizované v oblasti alpského biogeografického 
regiónu, no v skutočnosti sa tam prelínajú druhy charakteristické pre panónsku (v južnej a juhozápadnej časti do 600 m n. m.) a karpat-
skú zoogeografickú oblasť (hlavne v centrálnej, severnej a východnej časti nad 600 m n. m.).

Menšia časť územia (Stolica) s najvyšším rovnomenným vrchom (1 476 m n. m.) leží východne od obce Muránska Zdychava a je izolo-
vaná od hlavnej časti CHVÚ. Väčšia západná časť do značnej miery kopíruje plochu Národného parku Muránska planina.
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Viac ako 85 % územia tvoria lesy, 
časté sú aj vápencové skalné bioto-
py, čo sa prejavuje aj na predmete 
ochrany, kde výrazne prevládajú les-
né druhy a druhy hniezdiace na ska-
lách. V území sa nachádza spolu 20 
prírodných a národných prírodných 
rezervácií, z nich najvýznamnejšie 
sú NPR Fabova hoľa, Malá a Veľká 
Stožka, Javorníková, Hrdzavá, Šar-
kanica, Poludnica atď.

Pestrosť reliéfu a tiež fauny a fló-
ry podmieňuje prevýšenie takmer 
1 100 metrov, čo ovplyvnilo za-
stúpenie vegetačných stupňov od 
druhého (bukovo -dubového) po 
siedmy (smrekový). Bukovo -dubové 
a dubovo -bukové lesy sú zastúpe-
né len okrajovo na juhozápadnom 
okraji CHVÚ. Plošne najviac zastú-
pené sú bukové a jedľovo -bukovo-
-smrekové a smrekové porasty, ktoré vystupujú až k hrebeňovým polohám. Zistených tu bolo napr. 12 druhov obojživelníkov, 10 druhov 
plazov, 165 druhov vtákov a 70 druhov cicavcov.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia bola 28 820 ha (Heath a Evans 2000) a 28 991 ha (Rybanič a kol. 2004). 
Nakoniec bolo vyrokované a následne v r. 2008 vyhláškou vyhlásené územie s rozlohou 25 796,46 ha. Z pôvodného návrhu boli vyňaté 
plochy niektorých obcí a poľnohospodárskych pozemkov.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne lesné biotopy: pomerne rovnomerné plochy zaberajú lesy zmiešané 31 %, ihličnaté 31 %, menej list-
naté 25,2 %, ďalej prechodné leso -kroviny 6,9 % a lúky a pasienky 4,8 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Muránska planina a Stolica je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie pôtika kapcavého. U zvyš-
ných 18 druhov, ktoré sú predmetom ochrany, tu pravidelne hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhu. Z nich treba osobitne 
vyzdvihnúť význam lokálnej populácie hlucháňa hôrneho, ktorá tvorí približne 5 – 7 % slovenskej populácie druhu a má zároveň aj 
veľký geografický význam, keďže sa nachádza na juhovýchodnom okraji areálu druhu na Slovensku. V rámci Slovenska sú významnejšie 
aj populácie druhov kuvičok vrabčí a ďubník trojprstý. Okrem týchto 19 tzv. kritériových druhov v území pravidelne hniezdia aj orol 
krikľavý, jarabica poľná, škovránik stromový, ďateľ prostredný, chrapkáč poľný, pŕhľaviar čiernohlavý, krutohlav hnedý, hrdlička poľná, 
škovránok poľný, strakoš obyčajný a muchár sivý.

Avifauna tohto CHVÚ aj napriek tomu, že ide vlastne o územie Národného parku, nebola ešte systematicky spracovaná. V monografii 
Chránená krajinná oblasť Muránska planina (Vo-
loščuk a Pelikán 1991) autori hodnotia dané úze-
mie z ornitologickej stránky ako slabo poznané. 
Registrovali tam vtedy vyše 100 druhov vtáctva. Už 
vtedy tam bolo registrovaných všetkých 19 dnes 
kritériových druhov tohto CHVÚ. Neskôr sumari-
zovali poznatky o stavovcoch tohto územia Uhrin 
a Hapl (2004), ktorí registrovali už 165 druhov 
vtákov, z toho 118 hniezdičov. Starších avifaunis-
tických príspevkov do r. 1975 je niekoľko (napr. 
Hudec, Černý a kol. 1972, Kozák 1963, Štollmann 
1958, Uhrin a Hapl 2004) a viac prác sa publiko-
valo po r. 1990 (Hapl a Uhrin 2001, Pochopová 
a Kropil 2002, Topercer 2004, Uhrin a Pačenovský 
1997).

Čo sa týka kvantitatívnych výskumov vtáctva, tak 
napr. mapovacou metódou sa pri štúdiu ornitoce-
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nózy horského zmiešaného lesa na Veľkej Stožke zistilo 41 hniezdiacich druhov vtákov (Pochopová a Kropil 2002), medzi nimi horské 
lesné druhy drozd kolohrivý (do 1,2 páru/10 ha), hýľ obyčajný (do 1 páru/10 ha), muchárik malý (do 1 páru/10 ha), ďubník trojprstý 
(do 0,5 páru/10 ha) atď.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Hlucháň hôrny
Populácia tohto druhu vykazuje negatívny populačný trend, pričom odhad z roku 2003 (Hapl in 
litt.) bol 35 – 50 tokajúcich kohútov a výsledky monitoringu v rokoch 2012 – 2013 ukázali zníženie 
na max. 25 – 30.

Pôtik kapcavý
Je jediným hniezdiacim kritériovým druhom v území. V rokoch 2010 – 2012 bola postupne moni-
torovaná populácia na celom území CHVÚ, v čase od konca februára do začiatku mája. V roku 2010 
a 2011 bolo zaregistrovaných po 12 teritórií, z toho len jedno rovnaké.  V roku 2012 však bola mo-
nitoringu venovaná najväčšia pozornosť, spolu bolo zaregistrovaných 74 tokajúcich samcov, pričom 
v ojedinelých prípadoch mohlo ísť o rovnaké jedince. Spolu za tri roky bolo na celom území CHVÚ 
zaregistrovaných 90 – 100 obsadených 
teritórií. Odhad populácie pôtika kapca-
vého v pôvodnom návrhu CHVÚ z roku 
2003, ktorý bol cca o 4 000 ha väčší, bol 

90 – 140 párov (Hapl in litt.), no vypustené územia nepatrili k biotopom druhu, 
takže jeho populácia sa zatiaľ javí stabilná.

Sokol sťahovavý
Je to druh, u ktorého sa podobne ako v celej strednej Európe ukazuje pozitív-
ny populačný trend. V roku 2003 bola populácia odhadovaná na 2 – 3 páry 
(Hapl in litt.), monitoringom v rokoch 2010 – 2012 bolo odhadovaných 4 – 10 

párov. Relatívne stabil-
ný populačný trend za-
tiaľ vykazujú populácie 
bociana čierneho, ďatľa 
bielochrbtého, ďubníka 
trojprstého, kuvička vrab-
čieho, orla skalného, sovy 
dlhochvostej, tesára čierneho, tetrova hoľniaka a žlny sivej, resp. presnejšie údaje nie 
sú k dispozícii. Je predpoklad, že masívnou ťažbou a fragmentáciou lesa aj v tomto 
CHVÚ dôjde, resp. už došlo k zníženiu početnosti viacerých lesných druhov, zrejmé 
je to napr. u žltochvosta hôrneho.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Muránska planina – Stolica

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 11 10 – 12 stabilný

Ďateľ bielochrbtý >1% 70 60 – 80 stabilný

Ďubník trojprstý >1% 70 60 – 80 stabilný

Hlucháň hôrny1 K1 42,5 25 – 30 klesajúci

Jariabok hôrny >1% 400 300 – 500 stabilný

Kuvičok vrabčí >1% 130 110 – 150 stabilný

Lelek lesný >1% 20 10 – 20 stabilný

Muchárik bielokrký >1% 2 000 1 000 – 2 000 stabilný

Muchárik malý >1% 500 400 – 600 stabilný

Pôtik kapcavý Aegolius funereus)

Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
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Orol skalný >1% 3 7 – 8 stabilný

Pôtik kapcavý K1 110   90 – 120 stabilný

Sokol sťahovavý K1 2,5   4 – 10 stúpajúci

Sova dlhochvostá >1% 35 30 – 40 stabilný

Tesár čierny >1% 70 60 – 80 stabilný

Tetrov hoľniak1 >1% 17,5 17 – 18 stabilný

Včelár lesný >1% 15 10 – 20 stabilný

Výr skalný >1% 4 3 – 5 stabilný

Žlna sivá >1% 60 50 – 70 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 250 20 – 50 klesajúci

1 volajúce samce

Ohrozenie
Najväčším reálnym ohrozením populá-
cie pôtika kapcavého a ďalších lesných 
druhov v území je intenzifikácia lesného 
hospodárstva spojená s masovou ťaž-
bou dreva. Tým dochádza k deštrukcii 
lesa, hniezdneho a potravného biotopu 
a aj k likvidácii dutinových stromov pre 
viaceré druhy. V súčasnosti sa viac ako  
20 % párov pôtika kapcavého nachá-
dza v lesoch priamo ohrozených ťažbou. 
Hrozbu predstavuje tiež záujem spraco-
vávať kalamity spôsobené biologickými 
činiteľmi aj na územiach s ochrannými 
lesmi a rezerváciami. Plošné používanie 
insekticídov pri ochrane a pestovaní lesa 
predstavuje tiež reálne ohrozenia aj pre 
hlucháňa hôrneho a ďalšie lesné druhy. 
Pre dravce a sovy, bociana čierneho pred-
stavuje hlavnú potenciálnu hrozbu likvidácia tradičných hniezdnych lokalít a vyrušovanie na hniezdiskách.

Ochranárske aktivity
Aj v tomto CHVÚ je mimoriadne dôle-
žité dodržovať aktivity a opatrenia podľa 
vyhlášky, ktorou bolo CHVÚ vyhlásené. 
Je preto veľmi potrebné obmedziť odstra-
ňovanie alebo poškodzovanie stromov 
s dutinami vybraných druhov vtákov 
a obmedziť vykonávanie lesohospodár-
skej činnosti v blízkosti ich hniezd. Medzi 
opatrenia patrí aj obmedzovanie použí-
vania pesticídov v lesoch a pripravuje sa 
usmerňovanie výchovy mladších poras-
tov tak, aby dokázali lepšie nahradiť ubú-
dajúce staré porasty. Spomínané návrhy 
opatrení je potrebné legislatívne podporiť, 
pretože dnes je ich presadenie výlučne zá-
vislé od súhlasu užívateľa lesa.
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Chránené vtáčie územie Nízke Tatry

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 189/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry
Účinnosť: 15. 5. 2010
Kód územia: SKCHVÚ018
Rozloha: 98 168,52 ha
Lokalizácia: 48° 56´ 12´´ N, 19° 44´ 28´´ E
Administratívne začlenenie: Banskobystrický kraj – okresy Banská Bystrica (11,9 %), Brezno (27 %), Žilinský kraj – okresy Liptovský Mi-
kuláš (44,7 %), Ružomberok (6,5 %), Prešovský kraj – okres Poprad (9,9 %)
Nadmorská výška: 503 – 2 043 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 100 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Národného parku Nízke Tatry, Banská Bystrica

Charakteristika územia
CHVÚ Nízke Tatry je tretím najrozsiahlejším CHVÚ na Slovensku. Významne sa prekrýva s rovnomenným Národným parkom Nízke 
Tatry a hraničí na východe priamo s CHVÚ Slovenský raj, na juhovýchode s CHVÚ Muránska planina a na západe s CHVÚ Veľká Fatra.

CHVÚ je lokalizované v oblasti alpského biogeografického regiónu, takže sú tam hlavne druhy typické pre karpatskú zoogeografickú oblasť. 
Najvyšším bodom v CHVÚ je Ďumbier (2 043 m n. m.) a jeho masív v centrálnej časti hrebeňa. Vodu z CHVÚ odvádzajú rieky Váh, Hron, 
Hornád a Hnilec, ktoré pramenia pod Kráľovou hoľou (1 945 m n. m.). Pestrosť reliéfu a tiež fauny a flóry podmieňuje nielen veľká rozloha 
územia, ale aj prevýšenie 1 500 metrov, čo ovplyvnilo zastúpenie vegetačných stupňov od druhého (bukovo -dubového) po siedmy (smreko-
vý). Významnú časť územia (zhruba 80 %) pokrývajú lesné biotopy, ktoré boli v minulosti tvorené lesnými stupňami od dubovo -bukových 
cez zmiešané až po horské smrekové, ktoré na svojej hornej hranici prechádzali do porastov kosodreviny a do alpínskych lúk a skál. V sú-
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časnosti je významná časť lesov aj v nižších čas-
tiach pohoria (pod 600 m n. m.) z hospodárskych 
dôvodov premenená na smrekové porasty. Keďže 
územiu dominujú horské lesy, odzrkadľuje sa to 
aj na zložení fauny. Hranice CHVÚ Nízke Tatry 
boli oproti vedeckému návrhu vo viacerých jeho 
celkoch (napr. Liptov) posunuté ďalej od perifér-
nejších častí územia smerom k hlavnému hrebeňu, 
čo je tiež dôvod, prečo sa v súčasnom CHVÚ ne-
nachádza väčší počet lokalít s početnejším výsky-
tom druhov vtákov viazaných na zmiešané alebo 
listnaté lesy, prípadne druhov obývajúcich okraje 
lesov alebo otvorenú krajinu nižších nadmorských 
výšok (krutohlav hnedý, hrdlička poľná, škovránik 
stromový atď.). Tieto druhy sú v CHVÚ zastúpené 
v menších počtoch a objavujú sa skôr v izolova-
ných častiach pohoria. Významná časť územia je 
lesnícky využívaná (miestami aj pomerne inten-
zívne) a je tiež poľovnícky obhospodarovaná.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia (Hora a Kaňuch 1992) bola 81 095 ha, neskôr sa zvýšila na 183 000 ha  
(Heath a Evans 2000) a 96 951 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo vyrokované a následne v r. 2010 vyhláškou vyhlásené územie  
s rozlohou 98 168,52 ha. Z pôvodného návrhu boli vyňaté plochy niektorých obcí a poľnohospodárskych pozemkov.

Predmetné CHVÚ Nízke Tatry bolo v posledných 10 rokoch zasiahnuté mimoriadne veľkoplošnými veternými a hmyzími kalamitami 
a následnými veľkoplošnými ťažbami, odlesnením a intenzívnou stavbou ciest a dopravou. Časť bola zasiahnutá aj požiarmi (napr. oblasť 
Rovnej hole v r. 2010). Navyše vo veľkej časti lesných porastov dominujú hospodárske lesy s nevhodnou vekovou a v niektorých častiach 
aj druhovou štruktúrou.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne lesné biotopy: lesy ihličnaté 49,8 %, zmiešané 15,1 %, menej listnaté 4,8 %, ďalej prechodné zarastené 
lúky a pasienky 13,3 %, prirodzené lúky 6,8 % a kosodrevina a vresoviská 4,7 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Nízke Tatry bolo vyhlásené na ochranu 22 druhov vtákov. Z toho pre sedem druhov (ďubník trojprstý, hlucháň hôrny, jariabok hôr-
ny, kuvičok vrabčí, orol skalný, pôtik kapcavý a tetrov hoľniak) bolo identifikované ako jedno z troch najvýznamnejších území Slovenska 
z pohľadu ich hniezdenia. Navyše v tomto území podľa pôvodných odhadov hniezdilo viac ako jedno percento 15 vtáčích druhov (bocian 
čierny, ďateľ bielochrbtý, chrapkáč poľný, lelek lesný, muchár sivý, muchárik bielokrký a muchárik malý, orol krikľavý, prepelica poľná, 
strakoš veľký, tesár čierny, včelár lesný, výr skalný,  žlna sivá a žltochvost hôrny). CHVÚ Nízke Tatry je tiež významné kvôli hniezdeniu 
sokola sťahovavého a ďalších dlhodobo hniezdiacich, hlavne horských druhov vtákov, napr. murárika červenokrídleho, ľabtušku vrchovskú, 
vrchárku červenkavú, stehlíka čečetavého. V území, podobne ako na celom území Slovenska, je dnes regionálne vyhynutý skaliar pestrý, 
ktorý tu ešte pre 40 – 50 rokmi hniezdil (Štollmann 1968).

Avifauna tohto CHVÚ aj napriek 
tomu, že ide vlastne o územie Ná-
rodného parku, nebola ešte súhrnne 
spracovaná. V staršej faunistic-
kej práci „Stavovce Nízkych Ta-
tier“ sa uvádza na území Liptovskej 
kotliny a Nízkych Tatier spolu 155 
druhov vtákov, 8 druhov obojživel-
níkov, 6 druhov plazov a 56 druhov 
cicavcov (Štollmann 1968). Z vtá-
kov sa tu nachádza viacero druhov 
charakteristických pre tieto bioto-
py, vo vyšších častiach sú prítom-
né aj druhy obývajúce subalpínske 
pásmo, ako aj druhy preferujúce 
hole a skalné biotopy.

Územie dnešného CHVÚ Nízke 
Tatry sa spomína pri rozšírení kon-
krétnych druhov vo všeobecných 
ornitologických kompendiách po-
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jednávajúcich o avifaune Slovenska (Ferianc 1977, 1979, Danko a kol. 2002), 
prípadne v prácach zaoberajúcich sa biológiou konkrétnych druhov (napr. Mi-
kusek a kol. 2001, Saniga 2002, 2003, Dravecký a kol. 2008, Pačenovský a Šot-
nár 2010). Konkrétnych prác z tohto územia zaoberajúcich sa analýzou celých 
spoločenstiev však nie je veľa. Hanzák (1954) sledoval výskyt viacerých druhov 
vtákov v tomto území z hľadiska ich vertikálnej distribúcie, Štollmann (1968) 
spracoval stavovce Nízkych Tatier a Ceľuch a Kropil (2004) sledovali štruktu-
rálne zloženie hniezdneho spoločenstva v NPR Pod Latiborskou hoľou. Veľ-
kosti hniezdnych populácií európsky významných druhov v tomto území boli 
odhadnuté pre potreby identifikácie VVÚ Slovenska (Rybanič a kol. 2004). Pre 
Nízke Tatry bolo vtedy identifikovaných 21 významných druhov. Početnosť 
významných druhov pre toto územie mala byť podrobne zmapovaná počas 
projektu ŠF Vtáky riešeného v rokoch 2010 – 2013. Počas tohto obdobia boli 
vtáky sledované na šiestich sčítacích transektoch. Okrem toho boli vybrané 
druhy podľa odporúčanej jednotnej metodiky sčítavané pomocou mapovania 
hniezd alebo hniezdnych teritórií (zhruba 50 pozitívnych lokalít), prípadne 
boli sledované na tokaniskách (25 pozitívnych lokalít). Mapovacie úsilie však 
nezodpovedá požiadavkám na zabezpečenie dostatku dát na relevantné odha-
dy početnosti niektorých druhov. Preto s výnimkou niekoľkých druhov (napr. 
orol skalný, tetrov hoľniak), prípadne lokalít (Ľupčianska dolina) nemožno do-
siahnuté výsledky považovať za dostatočne reprezentatívne.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Zo siedmich kritériových druhov CHVÚ Nízke Tatry až 5 zaznamenalo v tomto 
období (2003 – 2013) značný pokles početnosti hniezdiacich párov.

Ďubník trojprstý a jariabok hôrny
Údaje o početnosti a výskyte týchto druhov sú z obdobia mapovania (2010 – 
2015) nedostatočné. Ukazuje sa však pokles početnosti ďubníka trojprstého, 
ktorý je v okolitých územiach stabilný alebo svoju početnosť zvyšuje (napr. 
v CHVÚ Chočské vrchy).

Hlucháň hôrny
Tiež zaznamenal klesajúcu početnosť a počas mapovania 2010 – 2012 bol zazna-
menaný na 16 rôznych tokaniskách, kde bolo počas obdobia mapovania regis-
trovaných 80 kohútov.

Kuvičok vrabčí a pôtik kapcavý
Tieto dva druhy sov zrejme silne trpeli rozpadom štruktúry pôvodných lesov 
kalamitami a ťažbami a boli zaznamenané počas mapovania len na 15, resp. 12 lokalitách.

Lelek lesný
Odhad početnosti (30 – 70 párov) uvedený vo vedeckom návrhu (Rybanič a kol. 2003) bol pravdepodobne nadsadený a dnes sa predpokla-

dá v aktuálnom CHVÚ počet maximálne 5 párov (Ondruš 
in verb.).

Orol skalný
Je jediným kritériovým druhom, ktorého početnosť lokálnej 
populácie je stabilná, vyrovnaná na úrovni 10 – 14 párov. Po-
čas mapovania 2010 – 2013 bol pozorovaný pár vo vhodnom 
prostredí (prípadne aj tok alebo párenie) na 13 lokalitách.

Tetrov hoľniak
Ako jediný druh pravdepodobne zaznamenal lokálne zvýše-
nie svojej početnosti. Len počas mapovania 2010 – 2013 bolo 
pozorovaných 82 kohútov na tokaniskách na deviatich rôz-
nych lokalitách a predpokladáme, že početnosť je na úrovni 
uvedenej v tabuľke.

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)
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Počty viacerých výberových druhov môžu byť nižšie oproti pô-
vodným odhadom aj z dôvodu vypustenia niektorých význam-
ných lokalít z CHVÚ, ale k poklesu došlo aj v častiach pohoria, 
ktoré je dnes v chránenom území. Dokazujú to aj rozdiely v tren-
doch početnosti niektorých druhov medzi susediacimi CHVÚ. 
Napr. uvedené 2 druhy sov (kuvičok vrabčí a pôtik kapcavý) 
v tomto CHVÚ klesajú, ale napr. v susednom CHVÚ Veľká Fatra 
sú stabilné.

Všetky ostatné lesné druhy, preferujúce zachované prírodné lesy, 
ubúdajú hlavne z dôvodu zmenšovania, degradácie a silnej frag-
mentácie vhodných hniezdnych a potravových biotopov.

Ďalšie významné druhy
Chrapkáč poľný
Zdá sa, že odhad početnosti (7 – 15 samcov) uvedený vo vedeckom návrhu VVÚ (Rybanič a kol. 2003) bol podhodnotený a dnes sa 
predpokladá v aktuálnom CHVÚ počet asi 20 – 30 samcov (Ondruš in verb.).

Orol krikľavý
Odhad početnosti vo vedeckom návrhu bol robený pre VVÚ a zme-
nou hraníc CHVÚ došlo k vypadnutiu niekoľkých párov (Ondruš in 
verb.).

Strakoš veľký
Odhad početnosti vo vedeckom návrhu bol robený pre VVÚ a zme-
nou hraníc CHVÚ došlo k zníženiu počtu párov, takže v súčasnosti 
nehniezdi v CHVÚ viac ako 5 párov, napr. jeden pri Liptovskej Teplič-
ke (Ondruš in verb.).

Včelár lesný
Údaje o jeho početnosti sú z CHVÚ nedostatočné pre stanovenie po-
pulačného trendu, v súčasnosti sa neregistruje viac ako 5 – 10 teritórií 
(Ondruš in verb.).

Žltochvost hôrny
Zaznamenal negatívny populačný aj areálový trend v celej strednej Európe, takže jeho prudký pokles sa dal očakávať aj z tohto dôvodu, 
a dnes sa v CHVÚ neregistruje žiadne pravidelné hniezdenie.

Aj väčšina druhov, ktorých po-
četnosť v CHVÚ Nízke Tatry by 
mala predstavovať viac ako 1 % 
celoslovenskej populácie, zazna-
menala v posledných rokov pre-
pad svojej početnosti.

Prudký pokles početnosti po-
pulácii niektorých dutinových 
druhov hniezdičov (napr. ďateľ 
bielochrbtý, muchár sivý, mu-
chárik bielokrký, muchárik malý) 
súvisí aj s nezaradením perifér-
nych častí pohoria do súčasného 
CHVÚ, kde sa nachádza viacero 
vhodných biotopov. U viace-
rých je však jasný súvis poklesu 
početnosti so stratou vhodných 
hniezdnych a potravových bioto-
pov v lesoch oproti minulosti. 

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Muchár sivý (Muscicapa striata)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Nízke Tatry

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 13 4 – 8 klesajúci

Ďateľ bielochrbtý >1% 60 20 – 30 klesajúci

Ďubník trojprstý K1 250 100 – 120 klesajúci

Hlucháň hôrny1 K1 200 100 – 130 klesajúci

Chrapkáč poľný1 >1% 20 15 –30 stabilný

Jariabok hôrny K1 1300 850 – 950 klesajúci

Kuvičok vrabčí K1 300 150 – 180 klesajúci

Lelek lesný K1 50 0 – 5 klesajúci

Muchár sivý >1% 1 200 400 – 500 klesajúci

Muchárik bielokrký >1% 1 000 400 – 500 klesajúci

Muchárik malý >1% 250 100 – 150 klesajúci

Orol krikľavý >1% 15 3 – 6 stabilný

Orol skalný K1 10  8 – 11 stabilný

Pôtik kapcavý K1 300 100 – 150 klesajúci

Prepelica poľná1 >1% 40 70 – 90 stabilný

Strakoš veľký >1% 7 1 – 5 klesajúci

Tesár čierny >1% 150 60 – 80 klesajúci

Tetrov hoľniak1 K1 170 220 – 250 stúpajúci

Včelár lesný >1% 15 0 – 10 klesajúci

Výr skalný >1% 15 6 – 10 klesajúci

Žlna sivá >1% 70 60 – 80 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 300 0 klesajúci

1 volajúce samce

Ohrozenie
Intenzívne lesné hospodárstvo, veľkoplošné ťažby a stavby lesných ciest sú hlavným negatívnym faktorom vplývajúcim na početnosti po-
pulácií jednotlivých lesných druhov vtákov v CHVÚ Nízke Tatry. Následkom toho dochádza k silnej fragmentácii až degradácii súvislých 
lesných porastov prírodného a prírode blízkeho charakteru vo väčšine CHVÚ. Staršie a vyťažené porasty sú nahradzované hospodárskymi 
lesmi, nezriedka znova citlivými smrekovými, často v polohách, kde to je absolútne nevhodné (južné a juhozápadné svahy a polohy do 800 
m n. m.). Intenzívna turistika, budovanie lyžiarskych stredísk hlavne v dolinách a na hrebeňoch, zber lesných plodov a vyrušovanie vtáctva 
sú menším, no tiež významným faktorom ohrozenia

Ochranárske aktivity
Väčšina opatrení a zákazov je uvedená vo vyhláške o CHVÚ Nízke Tatry. Týka sa hlavne vylúčenia takého typu lesohospodárskej činnos-
ti, ktorý môže priamo negatívne vplývať na hniezdenie jednotlivých druhov alebo môže poškodzovať ich hniezdne a potravné biotopy. 
V CHVÚ je potrebné obmedziť intenzitu ťažby a výstavbu lesných ciest, smrekové lesné porasty treba nahradzovať zmiešanými. Obmedze-
nie ťažby v okolí hniezd vybraných druhov a ochrana dutinových stromov a solitérnych suchých stromov je nevyhnutná. Aj v hospodár-
skych lesoch je na základe nariadenia nutné ponechávať časť stromov na prirodzené dožitie. V otvorených trávnych biotopoch je zakázané 
ničenie alebo zalesňovanie trvalých trávnych porastov a ich kosenie od okrajov k stredu. Keďže väčšina lesných druhov vtákov v tomto 
CHVÚ zaznamenala pokles svojej početnosti, zdá sa že v danom území zákaz ťažby nie je rešpektovaný ani v hniezdnom období. Týka sa 
to hlavne oblastí s veternými kalamitami. Ani tieto porasty, ktoré postihli viaceré kalamity, by nemali byť úplne odstránené, ale časť stromov 
(napr. do 10 %) by mala byť ponechávaná aj po ich odumretí a mala by tu byť absolútne vylúčená aplikácia insekticídov znižujúcich diver-
zitu hmyzu. Turistická a rekreačná činnosť by mala byť priestorovo usmerňovaná a malo by byť zamedzené budovať nové centrá rekreácie 
mimo oblastí už dnes zasiahnutých alebo poškodených touto činnosťou.
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Chránené vtáčie územie Ondavská rovina

Základné údaje:
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská 
rovina
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ037
Rozloha: 15 906,56 ha
Lokalizácia: 48° 38´ 17´´ N, 21° 42´ 59´´ E
Administratívne začlenenie: Košický kraj – okres Trebišov (90,7 %), Michalovce (9,3 %)
Nadmorská výška: 99 – 220 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0,1 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica, Trebišov

Charakteristika územia
Chránené vtáčie územie predstavuje rovinaté územie a zaberá severozápadnú časť orografického celku Východoslovenská rovina. Prevláda 
poľnohospodársky intenzívne využívaná nížinná krajina s minimálnym zastúpením lesných porastov, s pomerne hustou sieťou ľudských 
sídel, ktoré nie sú súčasťou CHVÚ Ondavská rovina. Riečny systém patrí do povodia rieky Bodrog. Je tu zastúpená klimatická teplá oblasť 
s okrskom teplým, suchým s chladnou zimou. V CHVÚ Ondavská rovina sa nachádza PR Bisce na rozlohe 28,01 ha. Les je domovom pre 
množstvo živočíšnych druhov, najvzácnejším je hniezdiaci pár orla kráľovského. Celé územie CHVÚ Ondavská rovina je prevažne využí-
vané na poľnohospodársku činnosť a 80 % územia tvorí orná pôda. Zvyšnú časť zaberajú pasienky, poľné lesíky, stromoradia pri vodných 
tokoch alebo solitérne stromy.
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Územie bolo navrhnuté v r. 2003 ako VVÚ Východoslovenská 
rovina na rozlohe 24 554 ha (Rybanič a kol. 2004). Zahŕňalo aj 
intravilány obcí a mesto Trebišov. Vyňatím intravilánov z ná-
vrhu a úpravou hranice po toku rieky Ondava bolo územie 
v roku 2008 vyhlásené na výmere 15 906,56 ha ako Ondavská 
rovina.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne tieto biotopy: prevažne 
orná pôda nezavlažovaná až 90,7 %, poľnohospodárska kraji-
na s prirodzenou vegetáciou 4,3 %, lúky a pasienky 2,9 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Ondavská rovina bola vyhlásená na ochranu a udržanie priaznivého stavu druhov vtákov, ktoré sú dominantne viazané na otvorený habi-
tat nížinnej poľnohospodárskej krajiny. Je súčasťou Východoslovenskej roviny a patrí k piatim najvýznamnejším územiam Slovenska pre 
hniezdenie orla kráľovského. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov: bocian biely, chrapkáč poľný, ľabtuška poľná, 
pipíška chochlatá, prepelica poľná pŕhľaviar čiernohlavý, rybárik riečny a sokol rároh. Orol kráľovský aj sokol rároh sú kritériové druhy pre 
CHVÚ Ondavská rovina. CHVÚ Ondavská rovina má mimoriadny význam pre migráciu vtákov, pretože sa nachádza na dôležitej tradičnej 
migračnej trase mnohých druhov. Príležitostne tu dochádza k vysokým koncentráciám dravcov na poliach a lúkach, najmä v obdobiach 
gradácie hlodavcov.

Toto územie nepatrilo medzi regióny, ktoré boli v minulosti ornitologicky 
atraktívne, a systematický ornitologický výskum tu nebol realizovaný, takže ani 
neexistuje súborné spracovanie jeho avifauny. V území sa realizovali len príle-
žitostné a krátkodobé výskumy, ktoré boli prevažne zamerané len na vybrané 
druhy. Dlhodobý cieľavedomý monitoring je realizovaný pre populáciu orla 
kráľovského. Poznatky o hniezdení tohto druhu na Slovensku do r. 1993 sú zhr-
nuté v práci Danko a Chavko (1996), výsledky z r. 1993 a 1994 v článku Danko 
a Chavko (1995). Ďalším významným druhom, ktorému sa v území venuje sys-
tematický monitoring a ochranárske opatrenia, je sokol rároh.

Významnejšie údaje sa získali aj mapovaním 5 druhov vtákov v rokoch 2010 
– 2013 na vybraných bodových transektoch pre druhy pipíška chochlatá, ďateľ 
hnedkavý, metódou mapovania hniezdnych teritórií pre druh orol kráľovský 
a líniovou metódou pre druh prepelica poľná a ľabtuška poľná. Väčšina územia CHVÚ si však vyžaduje väčšiu pozornosť a cielený monito-
ring pre akútny nedostatok údajov o ďalších druhoch, ich rozšírení, habitatových nárokoch a o kompetičných vzťahoch s inými hniezdičmi.

Dlhé roky v území ornitologicky pôsobia Š. Danko a M. Balla. Už desaťročia sa monitoringu a krúžkovaniu bocianov bielych venujú 
J. Kraus, V. Hanousková, J. Hartl. V rokoch 2010 – 2012 sa podieľal na mapovaní vtáctva M. Repel a v r. 2013 A. Rácz. V posledných rokoch 
sa aktívnejšie zaoberajú monitoringom vtáctva Ondavskej roviny ornitológovia zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Sloven-
sko. Občianske združenie Živá planina pod vedením E. Hapla a Ochrana dravcov na Slovensku sa v rokoch 2009 – 2010 venovali intenzív-
nemu monitoringu mortality vtákov na stĺpoch a drôtoch elektrických vedení najmä v okolí Zemplínskeho Hradišťa. Okrem uvedených 
ornitológov sa vtáctvom v danej oblasti okrajovo zaoberali aj Hrtan, Chrašč, Pačenovský.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Orol kráľovský
Ondavská rovina je na základe všetkých dostupných údajov najvýznamnejším územím na Slo-
vensku pre hniezdenie tohto druhu. Od roku 1986 začali na Slovensku tieto orly totiž hniezdiť 
aj v otvorenej poľnohospodárskej krajine. Za posledných 10 rokov počet párov aj s ohľadom 
na mierne výkyvy narastá. Veľkosť populácie bola v r. 2003 odhadovaná na 5 – 6 párov (Ryba-
nič a kol. 2004). Mapovaním v rokoch 2010 – 2013 je veľkosť populácie odhadnutá na 9 hniez-
diacich párov. Hniezdna úspešnosť z roku 2013 bola v priemere 1,5 mláďaťa na produktívne, 
resp. 0,9 mláďaťa na obsadené hniezdo (Danko, Balla, in litt.).

Sokol rároh
Na základe zberov údajov z monitoringu 2010 – 2012 súčasnú populáciu tvoria 3 hniezdia-
ce páry, takmer výlučne v búdkach. Populácia druhu je však za sledované obdobie 10 rokov 
(2003 – 2013) stabilná.

Orol kráľovský (Aquila heliaca)
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Ďalšie významné druhy
Bocian biely
Je pravidelným hniezdičom obcí celej Východoslovenskej roviny, ktorá je jedným 
z území s najvyšším počtom hniezdiacich párov. Vylúčenie obcí z návrhu CHVÚ 
výrazne zasiahlo počet hniezdnych párov oproti pôvodnému návrhu, ktorý zahr-
ňoval aj intravilány. Na základe monitoringu hniezd vrátane intravilánov v CHVÚ 
bolo v r. 2012 zistených 58 párov. Najvyšší počet obsadených hniezd bol v Zem-
plínskom Hradišti. Stály monitoring celej populácie je potrebný, pretože CHVÚ 
legislatívne chráni väčšinu potravných biotopov bociana bieleho, hoci hniezda 
a hniezdne biotopy boli boli vo väčšine spod územnej ochrany vylúčené.

Ďateľ hnedkavý
Vylúčením obcí z CHVÚ oproti stavu v pôvodnom VVÚ Východoslovenská rovina sa výrazne znížili počty druhu, pretože tento je aj na 

Ondavskej rovine silne synantropný. Zriedkavo zahniezdi v stromoradiach vedľa ciest medzi obca-
mi, vo vetrolamoch, v brehovej stromovej vegetácii a občas tam zaletuje najmä za potravou (Danko, 
Balla, in litt.). Vzhľadom na nedostatok údajov o jeho rozšírení si vyžaduje ďalšiu pozornosť a cie-
lený monitoring.

Chrapkáč poľný
Počet bol vo vedeckom návrhu CHVÚ odhadnutý na 40 – 60 volajúcich samcov. Za posledných 10 
rokov je badateľný pokles tohto druhu prevažne v intenzívne využívanej poľnohospodárskej kraji-
ne. Jeho výskyt v území je značne ovplyv-
nený nedostatkom prirodzených trávnych 
porastov, ako aj osevnými postupmi alebo 
stavom poľnohospodárskych prác na or-
nej pôde.

Ľabtuška poľná
Prudký pokles populácie nastal najmä 
v rokoch 1987 – 1992, keď takmer neboli 

pozorované na veľkej väčšine Východoslovenskej roviny. Počas mapovania boli 
v roku 2011 zaznamenané len 3 spievajúce samce. V CHVÚ je dnes nedostatok 
vhodných biotopov a lokalít na hniezdenie tohto druhu (Balla, in litt.).

Pipíška chochlatá
Je druhom s celoročným výskytom a pravidelne hniezdi hlavne v obciach a na dvo-
roch poľnohospodárskych podnikov. Popri ďatľovi hnedkavom a bocianovi bielom 
patrí k druhom, ktorých stavy sa vylúčením obcí z CHVÚ oproti stavu v pôvodne 
navrhovanom VVÚ výrazne znížili. Populačná hustota sa miestami znížila prav-
depodobne aj kvôli intenzívnej chemizácii poľnohospodárskej krajiny a vzniku 
veľkoplošných monokultúr. Aj za posledných 10 rokov však jej početnosť a rozší-
renie vykazuje negatívne trendy. K negatívnym antropogénnym faktorom, ktoré ju 
ohrozujú, patrí zánik pasenia dobytka a zvýšená intenzifikácia poľnohospodárstva.

Prepelica poľná
Je pravidelný, aj keď fluktuujúci hniezdič Ondavskej roviny. Volajúce samce boli 
zaznamenané vo všetkých katastroch obcí CHVÚ. V priebehu rokov je z dôvodu 
intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy zaznamenaný určitý pokles, ale 
pre spoľahlivejšie stanovenie trendov chýbajú presnejšie údaje.

Pŕhľaviar čiernohlavý
Jeho rozšírenie a hustota je v CHVÚ pomerne málo preskúmaná. Na celom území 
bol bežne hniezdiacim druhom, ale v posledných 10 rokoch došlo k výraznému 
poklesu jeho počtu. Príčina úbytku nemusí byť len na Slovensku, pretože počet-
nosť klesá aj v celej strednej Európe. Jedným z lokálnych negatívnych faktorov je 
to, že druh hniezdi prevažne v priekopách pri cestách a medziach, ktoré silne za-
rastajú krovím v dôsledku ich nekosenia, a tak stráca hniezdne biotopy.

Rybárik riečny
Ako hniezdič sa vyskytuje prevažne na toku Ondavy a jej odvodňovacích kaná-
loch (napr. Trnávka). Populačné stavy rybárika rokmi prirodzene fluktuujú, takže 
v území je náročné stanoviť populačný trend.

Bocian biely (Ciconia ciconia)

Pipíška chochlatá (Galerida cristata)

Prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)



121

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Ondavská rovina

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian biely >1% 35 56 – 60 stabilný

Ďateľ hnedkavý K1 40  15 – 202 stabilný

Chrapkáč poľný1 >1% 50 30 – 50 klesajúci

Ľabtuška poľná >1% 30  5 – 10 klesajúci

Orol kráľovský K1 6 8 – 9 stúpajúci

Pipíška chochlatá >1% 150 20 – 30 klesajúci

Prepelica poľná1 >1% 300 200 – 300 klesajúci

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 700 400 – 600 klesajúci

Rybárik riečny >1% 10   8 – 10 stabilný

Sokol rároh >1% 3 2 – 3 stabilný

1 volajúce samce, 2 mimo intravilánu obcí a miest, ktoré boli vyňaté z CHVÚ

Ohrozenie
Hlavné ohrozenia vtáctva v tomto CHVÚ sú spojené s in-
tenzifikáciou poľnohospodárstva. Odstraňovanie starých 
vetrolamov, medzí, brehových porastov, topoľových alejí 
v poľnohospodársky využívanej krajine je osobitne ne-
bezpečné v aj takom krehkom ekosystéme otvorenej kra-
jiny. Vplyvom používania pesticídov, najmä insekticídov 
dochádza k ochudobňovaniu potravnej ponuky a k strate 
niektorých rastlinných formácií ako hniezdnych bioto-
pov. Vytváraním rozľahlých monokultúr a odstraňova-
ním remízok a medzí vtáky strácajú vhodné úkryty pred 
predátormi aj pred poľnohospodárskymi strojmi v čase 
žatvy a kosby. Tieto aktivity majú negatívny vplyv najmä 
na typické druhy poľnohospodárskej krajiny, ako jarabica 
poľná, prepelica poľná, pŕhľaviar čiernohlavý, škovránok 
poľný, trasochvost žltý, a ďalšie. K nezanedbateľným nega-
tívnym faktorom patrí aj kosenie trvalých trávnych porastov a krmovín (ďatelina a lucerna) nevhodným spôsobom z ich okrajov smerom 
dovnútra. V predchádzajúcom období došlo k premenám nížin, zanikaniu pasienkov, kde sa vyskytoval syseľ pasienkový, a z polí čoraz viac 
mizne aj chrček poľný; oba tvorili výraznú potravnú zložku orla kráľovského a sokola rároha. Významným faktorom sú aj kolízie s vysoko-
napäťovými elektrickými vedeniami, kde dochádza nárazom letiacich vtákov do vodiča vzdušných vedení k poraneniam a k usmrteniam. 
Významným ohrozením je aj znečisťovanie vodných tokov splaškami a odpadkami, ako aj eutrofizácia vôd.

Ochranárske aktivity
Z ochranárskych aktivít je potrebné dodržiavať všetky opatrenia špecifikované vo vyhláške Ministerstva životného prostredia  
č. 19/2008 Z. z. Zásady starostlivosti o územie s cieľom zachovania predmetu ochrany bude upravovať pripravovaný program starostlivosti 
o CHVÚ Ondavská rovina. Na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov európsky významných druhov vtáctva sa odporúča pokračovať 
v mapovaní a monitoringu s cieľom zabezpečenia ochrany a rozmnožovania, zisťovať nové výskytové lokality výberových druhov vtákov, 
monitorovať možnosti hniezdenia a všetky faktory, ktoré negatívne pôsobia na priaznivý stav kritériových druhov v území. S cieľom zacho-
vania hniezdnych lokalít zabezpečovať inštaláciu nových hniezdnych búdok a podložiek (napr. sokol rároh).

Na zabezpečenie stability populácie orla kráľovského je nevyhnutný stály dozor a manažment, program reštitúcie najvýznamnejších dru-
hov tvoriacich potravné zdroje, ochrana pred účinkami 22 kV elektrických vedení. Ochrana druhov na Ondavskej rovine spočíva najmä 
v zachovaní hniezdneho biotopu s menej intenzívnym využívaním poľnohospodárskej pôdy spojeného s nižšou aplikáciou insekticídov 
a herbicídov. Druhy hniezdiace v trávnych porastoch a poľných kultúrach (prepelica poľná, chrapkáč poľný a ďalšie) sú ohrozené aj pria-
mou likvidáciou počas kosby a žatvy, preto je vhodné spolupracovať s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov pri obhospodarovaní územia.
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Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 18/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Ostrovné lúky
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ019
Rozloha: 8 297,7 ha
Lokalizácia: 47° 51´ 46´´ N, 17° 55´ 3´´ E
Administratívne začlenenie: Trnavský kraj – okres Dunajská Streda (3,9 %), Nitriansky kraj – okres Komárno (96,1 %)
Nadmorská výška: 108 – 110 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 11,1%
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prí-
rody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, 
Dunajská Streda

Charakteristika územia
Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky je umiestnené v ju-
hovýchodnej časti Žitného ostrova, ktorý je súčasťou Po-
dunajskej nížiny a jej časti Podunajskej roviny. Ide o nižšie 
položenú časť Žitného ostrova, tzv. Okoličniansku mokraď, 
neďaleko sútoku rieky Váh a Malého Dunaja s podložím 
tvoreným jemnejšími riečnymi sedimentmi a svysokou 
hladinou spodnej vody. Územie bolo formované činnosťou 
viacerých riek a ich ramien, ktoré tu často menili koryto, 
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o čom dodnes svedčia fragmenty zachovaných korýt. Oblasť preto bola v minulosti často zaplavovaná a väčšina územia preto nebola 
osídlená. Nachádzali sa tu väčšie plochy pasienkov a lúk. Len neskôr tu vzniklo roztrúsené osídlenie v podobe menších samôt, z ktorých 
časť je dodnes osídlená. V snahe zabrániť väčším záplavám došlo k regulácii vodných tokov, výstavbe hrádzí a kanálov, preto už územie 
dnes nebýva zaplavované. Iba v prípade väčšieho úhrnu zrážok sa v depresiách vytvárajú rozsiahlejšie poľné mláky. Odvodnenie územia 
prispelo aj k intenzívnejšiemu využívaniu územia. V priebehu dvadsiateho storočia boli takmer všetky pôvodné pasienky a lúky rozora-
né. Dodnes z nich zostali zachované len malé fragmenty, ktoré tvoria zanedbateľnú časť CHVÚ. Dnes je tak väčšina územia pokrytá 
intenzívne využívanou ornou pôdou. Diverzita krajiny je však zvyšovaná fragmentmi ramien, odvodňovacími kanálmi, stromoradiami, 
vetrolamami, solitérnymi stromami, hlavovými vŕbami, neobrábanými pásmi popri poľných cestách a pod.

V rámci CHVÚ sa nachádza jediné chránené územie národnej siete chránených území, a to CHA Dropie s výmerou 913 ha so štvrtým 
stupňom ochrany. Pôvodne bola rozloha tohto územia pri vyhlásení v r. 1955 približne desaťkrát väčšia (vtedy bolo vyhlásené ako chrá-
nené nálezisko). CHA Dropie mal slúžiť na ochranu populácie dropa veľkého, no v dôsledku výstavby elektrických vedení a intenzifiká-
cie poľnohospodárstva v území došlo k zániku tejto činnosti.

Význam Podunajska pre výskyt vtáctva dokladuje už vymedzenie významného vtáčieho územia Podunajsko, ktoré bolo navrhnuté na 
rozlohe 7 500 km2 v roku 1992 (Hora a Kaňuch 1992), a ktoré zahŕňalo aj územie súčasného CHVÚ. V dôsledku zmien vo využívaní 
krajiny a v dôsledku zmenšenia areálu rozšírenia kritériových druhov však toto VVÚ bolo neskôr nahradené viacerými menšími VVÚ 
(Rybanič a kol. 2004), ktoré sú v súčasnosti vyhlásené za CHVÚ podobne ako Ostrovné lúky. Oproti vedeckému návrhu došlo k vy-
pusteniu intravilánov a k celkovému zmenšeniu o 431 ha. V dôsledku intenzívneho využívania poľnohospodárskej krajiny však práve 
intravilány a fragmenty trávnych porastov v ich okolí dnes predstavujú hniezdiská a loviská strakoša kolesára.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedno z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie sokola kobcovitého na Slovensku. V čase vymedzovania sústavy 
CHVÚ išlo o územie s druhou najväčšou populáciou druhu na Slovensku. Populácia tohto druhu tu však už zostala v čase vymedzenia 
sústavy CHVÚ ako zostatková po jeho celkovom ústupe na Podunajskej nížine. Spomedzi stepných druhov, resp. druhov poľnohospo-
dárskej krajiny tu v čase vymedzovania CHVÚ hniezdila vo významných počtoch aj ľabtuška poľná a strakoš kolesár. Dodnes CHVÚ 
Ostrovné lúky v dôsledku diverzity krajiny ostáva jedným z posledných ostrovov hniezdenia pre strakoša kolesára na Podunajsku. Vý-
znam CHVÚ Ostrovné lúky však nie je veľký len pre hniezdenie uvedených druhov vtáctva. Územie je významné aj pre zimovanie nie-
ktorých druhov vtáctva. Napríklad v prípade husi bieločelej tu opakovane v zimnom období bývajú zaznamenávané populácie prekra-
čujúce 1 % príslušnej bioregionálnej populácie druhu a v súčasnosti tak územie spĺňa kritérium K4 pre tento druh, hoci druh nebol pri 
vyhlásení uvedený medzi predmetmi ochrany. Pre zimovanie vodného vtáctva sú dôležité aj odvodňovacie kanály, na ktorých tu zimujú 
napríklad z národného pohľadu významné počty labutí veľkých.

Mapovaniu vtáctva sa v CHVÚ Ostrovné lúky dlhodobo s výnimkou monitoringu dropa neprikladal väčší význam, keďže išlo o poľ-
nohospodársku krajinu. Intenzívnejší monitoring sa v území začal realizovať od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Hlavným 
dôvodom na intenzívnejší monitoring sa stal rastúci význam pre zachovanie vzácnych druhov, akým je napr. sokol kobcovitý, ktoré 
vymizli z iných častí Žitného ostrova. Monitoring bol koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia sústredený predovšetkým na dravce, 
v súčasnosti je aj na iné druhy vtáctva. Monitoring vtáctva sa aktuálne vykonáva na celej ploche CHVÚ, ako aj v bezprostrednom oko-
lí. V prípade populácie sokola kobcovitého a strakoša kolesára monitoring poskytuje ucelený prehľad o stave ich populácie, v prípade 
ľabtušky poľnej môže byť zistený stav podhodnotený, keďže prechodne pre tento druh môžu vznikať vhodné biotopy aj uprostred lánov 
ornej pôdy na viac preschnutých plochách.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Sokol kobcovitý
V priebehu dvadsiateho storočia bol široko a početne rozšírený 
v rámci Podunajskej nížiny a iných teplejších častí Slovenska, pri-
čom ešte v priebehu druhej polovice dvadsiateho storočia hniezdil 
aj v početných kolóniách (Ferianc 1977, Kalivodová a Darolová 
1998, Danko a kol. 2002). V priebehu deväťdesiatych rokov a po 
roku 2000 však sokol kobcovitý patril medzi naše najrýchlejšie 
ubúdajúce druhy. Po roku 2010 tak už bolo zistené len ojedinelé 
hniezdenie v rámci CHVÚ Dolné Považie, CHVÚ Sysľovské polia 
(Chavko 2011, 2012, 2013) a v okolí Trnavy. V CHVÚ Ostrovné 
lúky už v rokoch 2005 – 2014 vôbec nehniezdil. Druh v tomto úze-
mí podobne ako drop vymizol predovšetkým v dôsledku intenzi-
fikácie poľnohospodárstva. Významnú rolu pri jeho úbytku môže 
hrať aj používanie pesticídov.

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Ostrovné lúky

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný 

trend

Ľabtuška poľná 1 % 5 0 klesajúci

Sokol kobcovitý K1 9 0 klesajúci

Strakoš kolesár 1 % 10 2 – 5 klesajúci

Ďalšie významné druhy
Ľabtuška poľná
V čase vymedzovania sústavy CHVÚ patrilo CHVÚ Ostrovné lúky medzi jedno 
z mála  hniezdisk tohto druhu na Podunajsku. V tom čase tu bola jej početnosť udáva-
ná na úrovni 2 – 5 párov. V dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva však jej počet-
nosť poklesla, z územia úplne vymizla a dnes tu už jej hniezdenie nie je zaznamenané. 
Vzhľadom na nenápadnosť druhu a rozľahlým plochám je však možné, že menší počet 
párov hniezdiacich uprostred suchých lánov polí môže unikať pozornosti.

Strakoš kolesár
Na prelome 20. a 21. storočia hniezdilo v CHVÚ Ostrovné lúky 8 – 12 párov strakoša 
kolesára. Podobne ako u ostatných stepných druhov u nás viazaných na menej intenzív-
ne využívané poľnohospodárske pozemky (pasienky, trávne porasty), je u tohto druhu 
možné badať v posledných rokoch výrazný pokles početnosti. V rokoch 2010 – 2014 sa 
jeho populácia v území pohybovala na úrovni 2 – 5 párov.

Ohrozenie
Najvážnejším ohrozením vytláčajúcim predmety ochrany z územia je intenzívne 
poľnohospodárstvo. Súčasné nastavenie dotácií vyvoláva tlak na poľnohospodá-
rov na intenzívne využívanie maximálnej rozlohy dostupnej poľnohospodárskej 
pôdy s cieľom zvýšiť dotácie na plochu. Výsledkom toho je preferencia niekoľkých 
ekonomicky výhodnejších druhov plodín (kukurica, slnečnica, repka a pod.), ich 
pestovanie na veľkých rozlohách a rozorávanie nielen trávnych porastov, ale aj 
medzí a okrajov ciest, a likvidácia rozptýlenej zelene. Takéto hospodárenie celko-
vo znižuje dostupnosť potravy (hmyzu, hlodavcov), čo je v priamom rozpore s nárokmi predmetov ochrany.

Okrem ohrození súvisiacich s poľnohospodárstvom môže snahu o zachovanie predmetu ochrany v území zmariť viacero ďalších faktorov. 
V prípade sokola kobcovitého k ohrozeniam patrí aj nedostatok vhodných hniezd, a to v dôsledku nedostatku stromov a v dôsledku níz-
keho počtu vtákov stavajúcich hniezda využiteľné sokolom kobcovitým (straky, vrany, havrany). Okrem toho z dlhodobého hľadiska môže 
byť pre predmety ochrany problematickou výstavba viacerých zvažovaných investícií. Jednou z nich je aj plánovaná výstavba rýchlostnej 
cesty R7, ktorej jeden variant je zvažovaný po severnom okraji CHVÚ. Samotná výstavba R7 by pri vhodnom zvolení trasy nemusela byť 
problematická, väčšie riziko predstavujú ňou vyvolané investície, akou je napríklad možná stavba veľkoskladov v jej okolí.

Ochranárske aktivity
Aktuálne znenie vyhlášky CHVÚ Ostrovné lúky nedokáže zabezpečiť zachovanie vhodného stavu druhov, ktoré sú predmetom ochrany 
v území. Na zlepšenie stavu týchto druhov v súčasnosti je potrebné používať predovšetkým proaktívne opatrenia. Základným opatrením, 
ktoré by mohlo relatívne rýchlo viesť k zlepšeniu stavu, by bolo vytvorenie rozsiahlejších trávnych porastov, resp. pasienkov aspoň v časti 
územia. Keďže väčšina pozemkov je tu dnes vo vlastníctve alebo v užívaní súkromných vlastníkov, mali by sa tieto opatrenia zamerať na po-
zemky, ktoré patria štátu (napríklad Slovenskému pozemkovému fondu). Vhodným legislatívnym opatrením by bolo potrebné docieliť, aby 
štát prenajímal pozemky len takým poľnohospodárskym subjektom, ktoré budú v území hospodáriť s ohľadom na ciele ochrany prírody 
a na celkové dlhodobo udržateľné využívanie územia. Okrem toho v rámci ornej pôdy sa dá vhodnosť územia pre predmety ochrany do-
cieliť minimalizovaním používania pesticídov, zmenšením blokov ornej pôdy osádzaných jednou plodinou, obnovou medzí, zatrávnením 
okrajov vetrolamov a ciest. Bez realizácie týchto opatrení nie je možné očakávať, že iné, doplnkové, aktivity prinesú želaný výsledok, akým 
je napríklad zlepšenie hniezdnej ponuky prostredníctvom inštalácie búdok.

Okrem toho je dôležité dôsledne zvážiť vplyv všetkých plánovaných investícií v území na predmety ochrany, ak existuje riziko, že pri týchto 
investíciách dôjde k záberu hniezdnych alebo potravných biotopov predmetov ochrany.

Ľabtuška poľná (Anthus campestris)Ľabtuška poľná (Anthus campestris)

Strakoš kolesár (Lanius minor)
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Chránené vtáčie územie Parížske močiare

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 23/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Parížske močiare
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ020
Rozloha: 376,58 ha
Lokalizácia: 47° 52´ 32´´ N, 18° 28´ 20´´ E
Administratívne začlenenie: Nitriansky kraj – okres Nové Zámky (100 %)
Nadmorská výška: 125 − 172 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 75,5 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany 
prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Du-
najské luhy, Dunajská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ sa nachádza v severovýchodnej časti Podu-
najskej nížiny v orografickom celku Hronská pahor-
katina. Zahŕňa rozsiahle močarisko v povodí potoka 
Paríž tvorené homogénnymi vodnými a terestrický-
mi porastmi trsti obyčajnej, ostríc a v menšej miere 
i pálkou úzkolistou a širokolistou s malým podielom 
plôch s otvorenou vodnou hladinou. Rozsahom trs-
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ťových porastov patrí územie k najrozsiahlejším mokradiam tohto typu na Slovensku. Močarisko zaberá 83,8 % rozlohy územia, z ostatných 
biotopov je tu zastúpená orná pôda (12,4 %), menej listnaté lesy (1,6 %) a ostatné biotopy (sady, vinice, zamokrené lúky a pieskovne).

Územie je hospodársky menej využívané hlavne na vodohospodárske a poľnohospodárske účely, menej sa tu vykonáva poľovníctvo a ry-
bárstvo. V zime v prípade zamrznutia vody v močiari prebieha tiež kontrolované kosenie trsti na priemyselné využitie.

Súčasťou územia sú aj dve maloplošné chránené územia, a to NPR Parížske močiare, ktoré boli vyhlásené s cieľom ochrany najsevernejšieho 
hniezdiska trsteniarika tamariškového v areáli jeho rozšírenia a ostatných močiarnych druhov vtákov, a CHA Alúvium potoka Paríž ako 
význačný biologický a krajinársky celok v tejto oblasti dôležitý z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno -výchovného hľadiska.

Oproti pôvodnému vedeckému návrhu sa rozloha CHVÚ zmenšila o 213,4 ha, čo predstavuje cca 64 % pôvodnej veľkosti. Z územia boli 
vyňaté hlavne poľnohospodárske pozemky v okolí močariska, čo má čiastočne negatívny vplyv na veľkosť a kvalitu potravných (lovných) 
biotopov niektorých druhov vtákov.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je doteraz jediným známym hniezdiskom trsteniarika tamariškového na Slovensku a jedným z troch najvýznamnejších území pre 
hniezdenie chriašťa malého. Pravidelne tu hniezdi a zdržuje sa viac ako 1 % celourópskej populácie kačice chrapačky a hniezdi viac ako 1 % 
národnej populácie druhov bučiačik močiarny, kaňa močiarna a včelárik zlatý. Z ďalších vzácnejších druhov tu hniezdi beluša veľká, bučiak 
veľký, volavka purpurová, v minulosti slávik modrák. Územie je významné aj pre výskyt a hniezdenie ďalších vodných a pri vode žijúcich 
vtákov, najmä spevavcov (svrčiaky, trsteniariky, fúzatka trstinová, strnádka trstinová), ktoré tu dosahujú jednu z najväčších koncentrácií 
v strednej Európe (spolu 1 000 – 1 500 párov). Okrem toho je územie CHVÚ tiež pravidelnou migračnou zastávkou mnohých druhov 
vtákov, medzi nimi aj kriticky ohrozeného trsteniarika vodného (Trnka a kol. 2008). Dovedna tu bolo zaznamenaných 171 druhov vtákov, 
z ktorých tu 67 druhov aj hniezdi.

Ornitologický výskum v území CHVÚ má dlhú tradíciu. 
Prvé súborné poznatky o avifaune močiarov pochádzajú 
už z 50. a zo 60. rokov minulého storočia (Kux a Randík 
1961, Kux 1987). Prehľad vtákov tejto lokality do roku 
1992 publikovali Kloubec a Čapek (1993). Najucelenejší 
súhrnný obraz o avifaune Parížskych močiarov však podá-
va monografia Trnku a kol. (2003). Údaje o výskyte niekto-
rých druhov vtákov možno nájsť aj v neskorších prácach 
(napr. Medveď a Medveď 2007, Trnka a kol. 2008). Cenné 
výsledky o vtáctve územia prináša krúžkovanie vtákov, 
ktoré tu prebieha takmer nepretržite od roku 1982 (Har-
vančík a Šnírer 1988, Trnka a kol. 2003) dodnes. Od roku 
2010 sa tu realizuje aj monitoring vtáctva metódou CES 
(Constant Effort Sites, Peach a kol. 1996) zameraný na 
sledovanie populačných zmien a trendov hniezdiacich trs-
ťových druhov spevavcov (Trnka 2011). Podobne doteraz 
prebieha aj mapovanie výberových druhov vtákov.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Hus divá
CHVÚ bolo vyhlásené na účely zabezpečenia priaznivého stavu biotopov zimujúcich populácií tohto druhu, pričom v pôvodnom návr-
hu sa početnosť jedincov v zimnom období odhadovala na cca 1 600 ex. 
V skutočnosti druh priamo v CHVÚ nezimuje, resp. týmto územím vtáky 
len preletujú z pasienkov na nocoviská, ktoré sa nachádzajú v širšom oko-
lí mimo hraníc CHVÚ. Od roku 1996 však husi divé v CHVÚ pravidelne 
a úspešne hniezdia v počte 3 – 5 párov (Medveď a Medveď 2007).

Chriašť malý
Pravidelne hniezdiaci druh v CHVÚ v rozsiahlejších porastoch pálok, 
ostríc, prípadne trsti obyčajnej v blízkosti vodných lagún alebo kanálov. 
V súčasnosti populácia druhu predstavuje len cca 40 % stavu odhadova-
ného v rokoch 1993 – 2002 (Trnka a kol. 2003). Tento stav však môže byť 
len dočasný, keďže napr. v roku 2014 tu bol zaznamenaný oveľa vyšší počet 
ozývajúcich sa vtákov (Gúgh in verb.). Či odhadovaná početnosť chriašťov Chriašť malý (Porzana parva)Chriašť malý (Porzana parva)
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malých v ostatných rokoch odráža reálny populačný trend druhu, ukáže až monito-
ring v ďalších rokoch.

Kačica chrapačka
Druh v CHVÚ hniezdi najmä v južnej a juhový-
chodnej časti močariska v okolí otvorených vod-
ných plôch alebo kanálov, ale kačice chrapačky sú 
časté aj v pokosených častiach mladých trsťových 
porastov. Hniezdna populácia druhu sa odhaduje 
na 3 – 5 párov, čo zodpovedá stavu odhadované-
mu v rokoch 1993 – 2002. Úspešnosť hniezdenia 
je však na základe pozorovania vyvedených mlá-

ďat nízka. Počas jarnej migrácie tu možno zaznamenať až 60 jedincov.

Trsteniarik tamariškový
Hniezdenie druhu na území CHVÚ je známe už od roku 1954, keď tu Kux a Svoboda (1959) zistili 2 
páry. V rokoch 1993 – 2002 sa veľkosť hniezdnej populácie odhadovala na 15 – 20 párov. V súčasnosti 
v CHVÚ hniezdi 10 – 15 párov, čo je mierny pokles cca o 30 %. Trsteniarik tamariškový v území upred-
nostňuje na hniezdenie plochy s otvorenou vodnou hladinou obklopenou rozsiahlejšími porastmi pálok 
a v menšej miere aj redšie porasty trsti obyčajnej, pričom súvislejším homogénnym porastom sa vyhýba. 
Zazemňovanie močariska môže byť preto jednou z hlavných príčin nižšej početnosti druhu oproti minu-
losti. Napriek tomu možno v ostatných rokoch pokladať populáciu trsteniarika tamariškového v CHVÚ 
za stabilnú.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Parížske močiare

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bučiačik močiarny >1% 3,5 1 – 3 stabilný

Hus divá K4 1 600 0 nehodnotený

Chriašť malý K1 22,5   5 – 10 klesajúci

Kačica chrapačka K2 3 3 – 5 stabilný

Kaňa močiarna >1% 23 15 – 20 stabilný

Trsteniarik tamariškový K1 17,5 10 – 15 stabilný

Včelárik zlatý >1% 15 13 – 18 stabilný

Ďalšie významné druhy
Bučiačik močiarny
Hniezdi v strednej a južnej časti močariska a na odvodňovacom kanáli. Jeho početnosť sa v súčasnosti odhaduje na 1 – 3 páry, čo je mier-
ny pokles oproti stavu z roku 2003 (3 – 4 páry). Odhadovaná veľkosť populácie však môže byť z dôvodu skrytého spôsobu života toh-

to druhu značne podhodnotená. Na druhej strane nízka 
početnosť bučiačikov môže súvisieť aj so súčasným cha-
rakterom močariska, ktoré tvoria rozsiahle homogénne 
porasty trsti obyčajnej iba s nízkym podielom otvorených 
vodných plôch a s nižšou potravnou ponukou, keďže na 
iných lokalitách v okolí CHVÚ, napr. na blízkych rybní-
koch Paríž pri Ľubej, hniezdi druh v počte až 15 – 18 pá-
rov (Trnka 2015).

Kaňa močiarna
Početnosť druhu v CHVÚ sa odhaduje na 15 – 20 hniez-
diacich párov, čo je cca o 25 % menej, ako bol odhadovaný 
stav v roku 2003. Napriek tomu možno v súčasnosti pokla-
dať populáciu druhu v CHVÚ za vyhovujúcu a stabilnú. 
Kane močiarne hniezdia v celom močarisku, vyššiu husto-
tu však dosahujú v jeho južnej a juhovýchodnej časti, pri-

Kačica chrapačka (Anas querquedula)

Trsteniarik tamariškový 
(Acrocephalus melanopogon)

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
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čom pravidelne tu nocujú aj nehniezdiace jedince. Ich lovným teritóriom okrem vlastného 
močariska sú aj okolité polia, zamokrené lúky a dokonca tiež vinice a ovocné sady.

Včelárik zlatý
Na rozdiel od predchádzajúcich druhov hniezdi v CHVÚ v pieskovniach, a to severo-
východne od obce Gbelce a juhozápadne od obce Nová Vieska. V starej pieskovni pri 
Gbelciach hniezdilo ešte v rokoch 1995 – 2000 cca 10 – 15 párov, v rokoch 2010 – 2013 tu 
boli zistené už len 1 – 4 páry. Opačná situácia však bola na lokalite pri obci Nová Vieska, 
kde v rokoch 2000 – 2005 hniezdilo len 3 – 5 párov, po cielenom manažmente lokality sa 
jeho početnosť zvýšila na 12 – 14 párov. Celkovo možno preto populáciu v rámci celého 
územia CHVÚ považovať za stabilnú s lokálnymi zmenami.

Ohrozenie
Vodné a na vodu viazané výberové druhy vtákov sú v CHVÚ ohrozované predovšetkým 
zmenou kvality ich hniezdnych biotopov, a to v dôsledku postupného zazemňovania 
močariska a homogenizácie trsťových porastov. To má za následok zmenšovanie plôch 
s otvorenou vodnou hladinou a znižovanie diverzity biotopov a potravy. Na eutrofizácii 

močariska sa významnou mierou podieľa aj nadmerné hnojenie v okolitých poľnohospodárskych pozemkoch, čím sa zvyšuje množ-
stvo dusičnanov vo vode. K ďalším negatívnym vplyvom patrí kolísanie výšky vodnej hladiny v hniezdnom období najmä v dôsledku 
extrémnych klimatických podmienok v ostatných rokoch (povodne v roku 2010 a 2015), čo má za následok vytápanie hniezd. Nízka 
hladina vody v porastoch na druhej strane zvyšuje riziko predácie a opúšťania hniezd. K menej významným, ale nie nezanedbateľným 
vplyvom patrí tiež rušenie vtákov v hniezdnom období a počas migrácie (najmä neusmernené fotografovanie a poľovníctvo), ako aj zvý-
šená sukcesia vegetácie a šírenie inváznych druhov rastlín v okolitých lúčnych porastoch (napr. zlatobyľ obrovská a krídlatka japonská). 
Početnosť včelárika zlatého v CHVÚ je výrazne ovplyvnená degradáciou jeho hniezdnych biotopov, a to zarastaním pieskových stien 
bylinnou a drevinovou vegetáciou a ich postupným zosúvaním.

Ochranárske aktivity
Na zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ je nevyhnutný pravidelný odborný manažment a revitalizácia 
celého územia. Manažmentové opatrenia by mali zahŕňať predovšetkým regulované kosenie trsťových porastov v zimnom období moza-
ikovitým spôsobom minimálne na 1/3 trsťových porastov (Trnka a kol. 2014), vytváranie nových a rozširovanie existujúcich plôch otvo-
renej vodnej hladiny bagrovaním a zabezpečenie stálej výšky vodnej hladiny v hniezdnom období reguláciou prietoku vody v potoku 
Paríž a v jeho prítokoch. Na zvýšenie diverzity močariska je nevyhnutné podporovať rozširovanie porastov pobrežnej vegetácie (pálka, 
ostrica), sukcesii okolitých zamokrených lúk možno zabrániť zas obnovou ich tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie dobyt-
ka). Na zabezpečenie priaz-
nivého stavu včelárika zla-
tého je nevyhnutná úprava 
(obnova) existujúcich a vy-
tvorenie nových pieskových 
a hlinitých stien v území. 
V celom území je potrebné 
tiež usmernenie návštev-
nosti, a to vyčlenením na to 
určených plôch, napr. vybu-
dovaním náučných chodní-
kov.

Väčšina týchto navrhova-
ných opatrení je súčasťou 
programu projektu LIFE 
„Integrovaný manažment 
riečnych ekosystémov na 
juhozápadnom Slovensku“ 
realizovaného v CHVÚ 
Slovenskou ornitologickou 
spoločnosťou/BirdLife Slo-
vensko.

Včelárik zlatý (Merops apiaster)
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Chránené vtáčie územie Poiplie

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 20/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ021
Rozloha: 8 062,90 ha
Lokalizácia: 48° 11´ 20´´ N, 19° 31´ 18´´ E
Administratívne začlenenie: Nitriansky kraj – okres Levice (4,5 %) a Banskobystrický kraj – okresy Veľký Krtíš (55 %), Lučenec (40,5 %)
Nadmorská výška: 121 – 202 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 3,3 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica

Charakteristika územia
CHVÚ Poiplie sa nachádza v orografických celkoch 
Ipeľská a Lučenská kotlina. Na dne Ipeľskej a Lučen-
skej kotliny sa na neogénnych sedimentoch uložili 
pozdĺž Ipľa kvartérne štrky a  piesky. Na aluviálnej 
nive s vysokou hladinou podzemnej vody sa nachá-
dzajú nivné pôdy glejové a lužné pôdy. Malé plochy 
v oblasti Bušiniec pokrývajú soľné, vodu ťažko pri-
jímajúce pôdy – slaniská a slance. Reliéf územia bol 
významne formovaný riečnym tokom, ktorý postup-
ným prehlbovaním koryta vytváral doliny a  riečne 
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terasy. Štrk, piesok a kal sa rozplavovali tokom rieky a ich akumuláciou sa vytvárali nivy. Ipeľ sa na rovine dodnes podieľa na akumulácii 
sedimentov v koryte a v jeho okolí, čím počas povodní vytvára široké riečne nivy, mŕtve ramená a meandre. Nivy, na ktoré boli vyplavo-
vané povodňové kaly, dnes predstavujú územia s najúrodnejšími pôdami. Pôvodný reliéf krajiny silne pozmenil svojou aktivitou aj človek. 
Významným vplyvom bolo najmä dynamické odlesňovanie pahorkatín a vrchovín v 14. až 16. storočí s cieľom tvorby lúk a pasienkov. 
Holocénne nivy boli rýchlo odlesňované najmä na prelome 19. a 20. storočia s cieľom vytvárania poľnohospodárskej pôdy, ktorá je dnes 
intenzívne využívaná. Odlesňovanie a rozoranie kopcov a pahorkatín, ale aj vyklčovanie aluviálnych lesov pozdĺž toku Ipľa sa výraznou 
mierou podieľa na erózii krajiny, degradácii pôd a na vodnom režime krajiny.

Oblasť spadá do povodia Ipľa, ktorý tvorí hydrologickú os Juhoslovenskej kotliny. 
V Ipeľskej kotline patria medzi najvýznamnejšie prítoky Tisovník, Stará rieka, Krtíš 
a Čebovský potok. V Lučenskej kotline sú najvýznamnejšími prítokmi Ipľa potoky 
Krivánsky, Slatinka a Mašková. Ipeľ je z pomedzi väčších slovenských riek výnimoč-
ný svojou nízkou kapacitou riečneho koryta a nízkou schopnosťou zadržiavať vodu. 
Za týchto okolností už malé zmeny v prietoku a výške hladiny vody vyúsťujú do 
povodní. K extrémnym výkyvom hladiny tiež prispieva odlesnenie a erózia krajiny, 
ktorá sa vyznačuje nízkou retenciou zrážkovej vody. Maximálny prietok dosahuje 
Ipeľ v marci a apríli a minimum od júla do októbra. Pre vtáky a na vodu viazané 
živočíchy sú dôležité stojaté vody zastúpené štrkoviskami (najrozsiahlejšie sú pri 
Veľkej nad Ipľom), ktoré sú po vyťažení premieňané na rybníky (hlavne v lučenskej 
časti Poiplia). Charakteristické pre Poiplie sú najmä močiare a mokrade, ktoré sa 

nachádzajú v prevažnej miere v dolnom toku Ipľa. Významné mokraďové habitaty sa nachádzajú medzi Trenčom a Kalondou, hlavne pri 
Dálovciach aj na maďarskej strane pri Litke a pri Bušinciach, Muli, Kiarove, Veľkej Vsi nad Ipľom, Ipeľskom Predmostí a Tešmaku.

Vegetácia Poiplia spadá do matranskej podoblasti (Matricum) panónskej flóry (Pannonicum). Väčšina územia je odlesnená. V údolných 
nivách Ipľa sa rozprestierajú lužné lesy, kde prevládajú jelša lepkavá, topole a vŕby. Na vyvýšeninách, kde nebol porast nahradený ornou 
pôdou, sa nachádzajú dubovo -hrabové lesy s dubom zimným, cerom, dubom plstnatým, hrabom, javorom tatárskym a s jaseňom mano-
vým. Vo vegetačnom stupni riečnych nív sa nachádzajú spoločenstvá slatinno -jelšových lesov, vŕbovo -topoľových lužných lesov, dubovo-
-brestovo -jaseňových lužných lesov, a jaseňovo -jelšových lužných lesov. Rastlinné spoločenstvá vôd a močiarov sa nachádzajú najmä v dol-
nom toku Ipľa. V močiaroch sa vyskytuje hodne žaburinka, bublinatka obyčajná, kotvica plávajúca, pálka širokolistá, pálka úzkolistá, trsť 
obyčajná, iskerník veľký, šachor tmavý, sitina žabia, ostrica pašachor alebo kosatec žltý. Z močiarnych krovín sú zastúpené vŕba popolavá, 
krušina jelšová alebo jelša lepkavá.

CHVÚ zahŕňajú katastrálne územia 30 obcí nachádzajúcich sa pozdĺž Ipľa, počnúc obcou Šahy v jeho západnom okraji až po obce Fiľakov-
ské Kováče a Holiša lemujúce jeho východný okraj. CHVÚ Poiplie prirodzene nadväzuje na VVÚ Ipoly völgy (Ipeľská kotlina) v susednom 
Maďarsku. Historicky patrí väčšina CHVÚ do regiónov Novohrad a Hont.

Územie spadá do teplej klimatickej oblasti a má silne pretiahnutý tvar v nive rieky Ipeľ. Okrem dominantného zastúpenia intenzívne ob-
hospodarovaných nivných pôd zahŕňa prírodne cenné biotopy močiarov, mokradí, aluviálnych lúk, lužných lesov a pobrežných porastov, 
štrkovísk a poľnohospodársky extenzívne využívaných plôch (pasienky, vinice, sady). Okrem poľnohospodárstva a ochrany prírody je úze-
mie využívané na rekreáciu, rybárstvo a poľovníctvo.

CHVÚ predstavuje významné hniezdne a migračné územie pre spoločenstvá vtákov viazaných na klimaticky teplé a vlhké biotopy mokra-
dí, močiarov, vodných plôch, podmáčaných lúk, pobrežných drevinných porastov a lužných lesov. Otvorená extenzívne obhospodarovaná 
poľnohospodárska a kultúrna krajina (pasienky, lúky, vinice, sady, parky) CHVÚ je významná pre druhy vtákov týchto biotopov.

V CHVÚ sa nachádzajú MCHÚ, ktorých predmetom je ochrana mokraďových a xerotermných biotopov: PR Kiarovský močiar, CHA Vo-
lavčia kolónia, PR Seleštianska stráň, PR Ipeľské hony, PR Dálovský močiar, PR Hradište, PR Ryžovisko a PR Cúdeninský močiar.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia Niva Ipľa bola 7 715 ha (Heath a Evans 2000), neskôr sa zvyšila na 9 235 ha 
(Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo vyrokované a následne v r. 2008 vyhláškou vyhlásené menšie územie s rozlohou 8 062,90 ha. Hlavným 
dôvodom rozdielu bolo územné vyčlenenie intravilánov z CHVÚ.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne tieto biotopy: prevažne orná pôda nezavlažovaná až 75,5 %, lúky a pasienky 14,7 % a poľnohospodárska 
krajina s prirodzenou vegetáciou 4,3 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Poiplie bolo vyhlásené na ochranu a udržanie priaznivého stavu 15 druhov vtákov, ktoré sú viazané hlavne na vodné a močiarne bioto-
py a na otvorené biotopy nížinnej poľnohodpodárskej krajiny. Predstavuje jedno z piatich najvýznamnejších území Slovenska pre hniezdenie 
ohrozených vtákov viazaných na vodný biotop a/alebo otvorenú krajinu teplého klimatického pásma: bociana bieleho, bučiačika močiarneho, 
ďatľa hnedkavého, chriašťa bodkovaného, chriašťa malého, kane močiarnej, rybárika riečneho a strakoša kolesára. Okrem toho CHVÚ patrí 
na Slovensku medzi päť najvýznamnejších území pre dva druhy sťahovavých vtákov s nepriaznivým stavom v Európe, pre ktoré Slovensko 
predstavuje severnú hranicu súvislejšieho rozšírenia, ale ktoré nie sú uvedené v Prílohe I smernici o vtákoch: včelárika zlatého a výrika lesného.

Široké zastúpenie nížin s otvorenou poľnohospodárskou krajinou, lesíkmi lužného a parkovitého typu, poľnými remízkami a s rozptýlenými 
porastmi drevín a krov poskytuje hniezdne možnosti aj ďalším významným druhom – ďatľovi hnedkavému, penici jarabej, pipíške chochlatej, 
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pŕhľaviarovi čiernohlavému a strakošovi kolesárovi. Územie je 
aj dôležitým regionálnym migračným koridorom a ťahovou 
zastávkou pre vtáctvo viazané na vodu. V súlade s veľkosťami 
populácií odhadovanými na účely klasifikovania CHVÚ patrí 
Poiplie medzi tri najvýznamnejšie slovenské CHVÚ pre bo-
ciana bieleho, chriašťa bodkovaného, chriašťa malého, rybári-
ka riečneho a strakoša kolesára.

Počas obdobia rokov 1989 až 2010 sa v CHVÚ Poiplie zis-
tilo 232 druhov vtákov. Z tohto počtu bolo 119 hniezdičov 
(51,3 %) a u piatich druhov (močiarnica mekotavá, dážďov-
ník obyčajný, slávik veľký, ľabtuška hôrna a tesár čierny) predpokladáme v sledovanom období možné hniezdenie. Zo 119 druhov hniez-
dičov až 98 (82,4 %) druhov hniezdi na Poiplí pravidelne, 8 druhov (6,7 %) nepravidelne a 13 druhov (10,9 %) vzácne. Územie využívalo 
vtedy počas ťahu a zimného obdobia 109 druhov. V rokoch 2011 – 2015 sa zistilo v Poiplí navyše ešte ďalších 9 vzácnych druhov migrantov 
(bernikla bielolíca, bernikla červenokrká, bernikla tmavá, kaňa stepná, myšiak hrdzavý, orol skalný, trasochvost žltohlavý, trsteniarik roľný 
a šabliarka modronohá, Kerestúr a Mojžiš in litt.), teda v súčasnosti je celkovo známych z CHVÚ Poiplie 241 druhov vtákov.

Počiatky ornitologického bádania z územia kotlín Ipľa sa datujú od začiatku 19. storočia, hoci prvé zachované údaje pochádzajú až od 
E. Malesevicsa, ktorý v druhej polovici 19. storočia študoval avifaunu hlavne v okolí Lučenca. V priebehu 20. storočia pokračovali v štúdiu 
už na väčšom území Z. Molnár, Z. Feriancová -Masárová, J. Salaj, O. Ferianc, a J. Darola (Mojžiš a kol. 2011). Intenzívnejší a systematický 
výskum vybraných ornitologicky najhodnotnejších lokalít, najmä mokradí a močiarov, prebiehal na území od 80. rokov minulého sto-
ročia, keď územie navštevovali poprední ornitológovia vtedajšieho Československa a aj ich poznatky prispeli k vyhláseniu viacerých ma-
loplošných chránených území. Plošne aj druhovo najväčší a najintenzívnejší monitoring územia sa datuje od začiatku tohto storočia, čo 
súviselo s prípravou na vyhlásenie územia za CHVÚ a následným mapovaním s cieľom zistenia priaznivých stavov kritériových druhov 
vtákov (Mojžiš a kol. 2011). Mapovanie kritériových druhov vtákov v r. 2010 – 2013 na celom území CHVÚ s použitím špecializovanej 
metodiky pre každý z mapovaných druhov umožnilo po prvýkrát zistenie rozšírenia, populačnej veľkosti a hustoty aj pre dovtedy menej 
mapované druhy vtákov (Ridzoň a kol. 2015). Hoci sa počas tohto mapovania sledovali počas jednotlivých rokov cielene rôzne druhy vtá-
kov, personálne pokrytie a intenzita mapovania umožnila získať relatívne spoľahlivé údaje pre všetky druhy kritériových druhov vtákov 
z celého územia CHVÚ. Slabinou mapovania sa skôr ako pokrytie územia javí nepravidelnosť výskytu určitých druhov vtákov (napr. výrik 
lesný, chriašť bodkovaný, bučiačik močiarny), ktoré vyžaduje operatívne mapovanie druhov v závislosti od aktuálnych poveternostných 
podmienok a od stavu biotopov v jednotlivých rokoch. Toto mapovanie umožnilo aj monitoring nekritériových druhov vtákov a zistenie 
výskytu (napr. myšiak hrdzavý) alebo hniezdenia (napr. ľabtuška poľná, šišila bocianovitá, škovránik stromový) – nových vtáčích, resp. 
hniezdiacich druhov pre toto CHVÚ (Václav in litt.). Toto mapovanie tak umožnilo zaznamenať nielen kvantitatívne ukazovatele krité-
riových druhov, ale aj prebiehajúce kvalitatívne zmeny v zložení avifauny CHVÚ.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Bocian biely
Je pravidelným hniezdičom obcí a extravilánu Poiplia. Vylúčenie obcí z návrhu CHVÚ výrazne zasiahlo početnosť druhu oproti pôvodné-
mu plošnému návrhu. Vo väčšine obcí hniezdia min. 1 – 2 páry. Obce s dlhodobo početnými hniezdnymi pármi sú Bušince (v roku 1995 
bolo 15 obsadených hniezd, v r. 1996 celkom 12, v r. 2002 celkom 5), Kováčovce (4 – 6 hniezd), Ipeľské Predmostie (3 – 6), Tešmak (2 – 5), 
Mikušovce (3 – 7) alebo Rapovce (4). Najčastejšie sú hniezda umiestnené na stĺpoch elektrického vedenia, na stĺpoch elektrického vedenia 
s umelou hniezdnou podložkou, potom na samostatných stĺpoch s umelou hniezdnou podložkou. Zo zmien v krajine ho ohrozuje najmä 
vysušovanie mokradí a ich premena na poľnohospodársku pôdu a takisto aj úbytok vlhkých nivných lúk a pastvín. Ďalej je to používanie 
rodenticídov, insekticídov a pesticídov v poľnohospodárstve, úmrtnosť na elektrických vedeniach.

Bučiačik močiarny
Je typickým a pravidelným hniezdičom Poiplia, ale s kolísavou početnosťou. Hniezdne prostredie predstavujú mokrade močiarneho cha-
rakteru s trsťou alebo pálkou a s otvorenou vodnou hladinou (napr. PR Kiarovský močiar, 
PR Ipeľské hony), močaristé brehy pozdĺž riečneho toku alebo vodnej nádrže a sekundárne 
aj zarastajúce vyťažené štrkoviská (napr. Veľká nad Ipľom). Dlhoročnou hniezdnou lokalitou 
(min. od roku 1992) sú rybníky/štrkoviská pri Veľkej nad Ipľom, kde hniezdi v rámci celé-
ho Poiplia pravdepodobne v najvyššom počte 1 – 4 párov. Ďalšími pomerne pravidelnými 
hniezdnymi lokalitami sú napríklad močiare pri Tešmaku (1 – 2 páry) a v okolí Ipeľského 
Predmostia (1 – 2 páry), močiar Béter pri Lučenci, PR Kiarovský močiar (2 – 3 páry), pies-
kové jamy a pobrežná vegetácia Ipľa pri Kováčovciach (1 – 2 páry), rybník pri Rapovciach 
a PR Dálovský močiar. Hniezda sú umiestnené v pobrežných porastoch krovitých vŕb, potom 
v pálke a v trsti. Druh je ohrozený prerastaním a zazemňovaním močiarnych biotopov (vrá-
tane všetkých PR močiarneho charakteru v CHVÚ). Naopak, pozitívnym javom je pre tento 
druh zarastanie vyťažených štrkovísk a okolia vodných plôch močaristou vegetáciou.

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
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Ďateľ hnedkavý
V tomto území hniezdi hlavne v sadoch intravilánov a v ich dosahu aj v pobrežných porastoch Ipľa. 
Parková vegetácia je tiež jeho vhodným hniezdnym prostredím. Populačný trend sa ukazuje byť stabil-
ný a zníženie počtu hniezdiacich párov oproti vedeckému návrhu z r. 2003 súvisí s vyňatím intravilá-
nov obcí z CHVÚ.

Chriašť bodkovaný
Je pravidelným, ale vzácnejším migrantom a hniezdičom. Metóda monitoringu je náročná podobne ako 
pri ostatných druhoch chriašťov a druhoch s nočnou aktivitou. Najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť 
počas jarnej migrácie, ktorá vrcholí od polovice apríla a v prvých dňoch mája. Počas dvoch nocí cie-
leného sčítania druhu bolo 3. – 4. 7. 2010 medzi obcami Rároš a Šahy (60 km) registrovaných 30 vola-
júcich samcov. Najviac samcov bolo registrovaných medzi Malým Kiarovom a Vrbovkou (7 samcov), 
v PR Cúdenica (7 samcov), PR Ryžovisko (4 samce) a okolí Tešmaku (3 samce). Druh uprednostňuje 
na hniezdenie aj na migráciu okolie močiarov, vlhké lúky, ale tiež ruderálne porasty vlhkých okrajov obcí (napr. Bušince, Peťov alebo 
Selešťany) alebo brehy kanálov potokov (napr. Rároš) s nižšou vegetáciou. Chriašť bodkovaný nie je až natoľko viazaný na trvalú vodnú 
hladinu ako iné druhy chriašťov. Typickými lokalitami jeho hniezdneho výskytu sú PR Kiarovský močiar, mokrade pri Tešmaku a Ipeľskom 
Predmostí a počas vlhkých rokov aj v iných vhodných biotopoch. Najúčinnejšou ochranou druhu je ochrana jeho biotopov, stabilizácia 
výšky vodnej hladiny močiarov, zabránenie vysúšaniu vlhkých lúk, bránenie prirodzenej sukcesii vegetácie lúk a komplexný manažment 
území, na ktorých sa vyskytuje a hniezdi v spoločnosti ďalších vlhkomilných druhov (napr. chrapkáč poľný alebo pŕhľaviar červenkastý).

Chriašť malý
Je v súčasnosti na Poiplí vzácnym, nepravidelným migrantom a ojedinelým hniezdičom. Obýva rozsiahlejšie trstinové porasty s mozaiko-
vitým rozmiestnením živej a odumretej vegetácie vyčnievajúcej z vody (trsť, pálka, ostrica) a roztrúsené miesta voľnej vodnej hladiny. Pre-
feruje lokality s pomerne stabilnou výškou vodnej hladiny s vodným stĺpcom okolo 50 cm. Na Poiplí hniezdi pravidelne len na niekoľkých 
lokalitách: PR Kiarovský močiar (2 – 3 páry) a močiar pri Tešmaku (1 – 2 páry), nepravidelne v PR Ipeľské Hony (1 pár) a PR Cúdenica (1 
pár). Hlavným dôvodom úbytku je pravdepodobne likvidácia jeho hniezdnych biotopov. Zmena močiarov na intenzívne obhospodarované 
agrocenózy, odvodňovanie, zrýchľovanie a napriamovanie vodných tokov a tým aj zánik mŕtvych ramien a brehových porastov s mokra-
ďovou vegetáciou. Ochrana úzko súvisí aj s ochranou jeho migračných biotopov, ale prioritou by malo byť najmä zachovanie a manažment 
biotopov na miestach, kde ešte hniezdi – najmä udržiavanie stabilnej výšky vodnej hladiny a zachovanie prirodzených vegetačných pome-
rov v močiaroch.

Kaňa močiarna
Pravidelne hniezdi vo vegetácii močiarnych biotopov celého územia, občas aj v poľ-
ných depresiách vyplnených trsťou (napr. Balog nad Ipľom). Hlavné hniezdne loka-
lity sú Lučenec – močiar pri Béteri (2 páry), Malé Dálovce – PR Dálovský močiar (1 
pár), Bušince (1 pár), Čeláre (1 pár), Kováčovce (1 pár), Malý Kiarov – PR Kiarovský 
močiar (2 – 3 páry). Od Tešmaku po Selešťany bol stav k roku 2005 nasledovný: Teš-
mak (1 – 2 páry), Ipeľské Predmostie a okolie (2 – 3 páry), Veľká Ves nad Ipľom (1 – 2 
páry), Balog nad Ipľom (1 pár), Veľká Čalomija (1 pár), Slovenské Ďarmoty (1 – 2 
páry). Hniezdenie v monokultúrach polí zistené nebolo. Druh je ohrozený hlavne 
premenou mokradí a lúk na poľnohospodársku pôdu, chemizáciou agrocenóz a vý-
kyvmi výšky vodnej hladiny počas hniezdneho obdobia – ako napríklad počas jar-
ných záplav v roku 2010. Keďže druh je potravne viazaný na otvorenú krajinu s níz-
kou vegetáciou, dôležitým faktorom je zachovanie a podpora lúčnych ekosystémov.

Rybárik riečny
Je typickým druhom tohto CHVÚ. Hniezdi hlavne v kolmých brehoch Ipľa a jeho 
prítokov, v štrkoviskách a pieskových jamách, občas aj s včelárikom, prípadne s bre-
huľami. Jeho populačný trend sa zdá byť stabilný.

Strakoš kolesár
Je typickým, ale ostrovčekovite rozmiestneným hniezdnym druhom topoľových alejí 
a starých sadov v polootvorenej krajine Poiplia. V porovnaní s populáciou v CHVÚ 
Poľana hniezdi na Poiplí takmer výlučne v blízkosti intenzívne obhospodarovaných 
agrocenóz. V lučeneckej časti Poiplia hniezdi druh každoročne, ale s určitými výkyv-
mi (napr. 2 páry v 2007, po 6 párov r. 2009 a 2010), od Peťova po Tešmak je mierne 

početnejší. Vylúčenie obcí z CHVÚ znížilo jeho početnosť v porovnaní s populáciou vo VVÚ. V posledných desaťročiach však došlo v ce-
lom európskom areáli k miernemu poklesu hniezdnych párov. Najmä v populačne silných rokoch hniezdia niekedy vo voľných skupinách, 
napr. 3 páry v trojuholníku topoľov a ovocných stromov so stranou 300 m (Ipeľské Predmostie 1997, Peťov 2004), 2 hniezda na topoľoch 
vo vzdialenosti 120, resp. 200 m (Koláre 2008) alebo 3 páry v línii topoľov na úseku cca 250 metrov (Fiľakovské Kľačany 2010). Na Poiplí 
sa druh v súčasnosti nepravidelne vyskytuje v týchto obciach alebo na ich okrajoch: Tešmak, Ipeľské Predmostie, Veľká Čalomija, Koláre, 
Slovenské Ďarmoty, Horné Podlužany, Kováčovce, Kalonda, Rapovce, Fiľakovské Kľačany, Holiša a Trebeľovce. Negatívne pôsobí na druh 
strata pestrosti habitatov – vznik veľkoplošných, intenzívne obhospodarovaných monokultúr bez rozptýlenej zelene, pesticídy, ktoré majú 

Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

Rybárik riečny (Alcedo atthis)
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za následok stratu druhového spektra hmyzu a jeho živných rastlín, výrub starých to-
poľov a iných hniezdnych stromov, sukcesia (zarastanie) trávnych plôch a upúšťanie 
od pasenia a kosenia.

Výrik lesný
Patrí medzi izolovane hniezdiace vzácne druhy práve vďaka nedostatku vhodných 
starších rozvoľnených drevinových porastov parkového typu a priľahlých nízkych tráv-
natých porastov. V  nedávnej minulosti bolo 
hniezdenie na Poiplí zistené v starých svetlých 
lesných porastoch parkového typu v  oblasti 
Slovenských Ďarmot a  Podlužian v  rokoch 
1993 – 2001 a v starých porastoch parkového 

a lužného typu v oblasti Kirťa a Peťova v rokoch 1998 – 2004. V rokoch 1999 – 2002 bolo v oblasti 
Poiplia vyvesených celkovo 45 búdok pre tento druh, no v kontrolovanom prvom roku 2001 bola 
z toho výrik využil len 1 búdku v Podlužanoch, ďalší stav osídlenia búdok výrikom je neznámy. 
Ochrana druhu spočíva v ochrane a tvorbe jeho hlavných hniezdnych a potravných biotopov, sta-
rých parkových porastov a priľahlých lúčnych habitatov, v spôsobe hospodárenia na lokalitách jeho 
výskytu. Vytváranie a udržovanie vhodnej mozaikovitej štruktúry krajiny s nízkobylinnými a ko-
senými lúkami a so skupinkami starých dutých stromov je nevyhnutnou podmienkou dlhoročnej 
hniezdnej prítomnosti druhu. K aktívnej ochrane patrí aj vyvesovanie bezpečných búdok v nie-
kdajších alebo potenciálnych hniezdnych lokalitách.

Včelárik zlatý
Je pravidelným hniezdičom v tomto CHVÚ, hlavne v jeho centrálnej časti. Jeho početnosť značne 
kolíše v závislosti od dostatku vhodných hniezdnych stien.

Ďalšie významné druhy
Brehuľa hnedá
Je kolóniovým druhom hniezdiča, závislým hniezdením od dostatku hlinitých a pieskových stien. V súvislosti s tým druh vykazuje veľké 
zmeny početnosti hniezdenia v čase.

Penica jarabá
Bežný hniezdič krovinatých biotopov územia, hlavne na jeho severných okrajoch. Pravidelne tam 
hniezdi spolu so strakošom obyčajným, s penicou obyčajnou a pŕhľaviarom čiernohlavým. Nevyka-
zuje zatiaľ žiadne zmeny v populačnom trende.

Pipíška chochlatá
Podobne ako ďateľ hnedkavý hniezdi tento druh hlavne v intraviláne obcí a v ich dosahu. Významné 
sú biotopy, kde sa strieda trávnatá, krátkostebelná vegetácia s hospodárskymi budovami. Populačný 
trend je klesajúci, a to nielen v súvise s vyňatím intravilánov obcí z CHVÚ.

Prepelica poľná
Je pravidelný hniezdič Poiplia, ktorý je charakteristický najmä pre jeho poľnohospodársku kraji-
nu, ale jej hustoty sú aj vzhľadom na spôsob života väčšinou nízke. Hniezdny biotop v súčasnosti 
predstavujú najmä agrocenózy (prevažne kultúry obilnín, 
lucerna a repka), menej vlhké lúky a pasienky s vyšším tráv-
natým porastom. Volajúce samce boli evidované prakticky 
vo všetkých katastroch obcí CHVÚ. Najvyššia hustota sa 

zaznamenala pri Selešťanoch (26. 6. 1998 – 7 samcov sa ozývalo z obilného poľa pozdĺž hrádze 
medzi Selešťanmi a Vrbovkou) a Rapovciach (16. 7. 2001 – 4 volajúce samce z polí medzi Kalon-
dou a Rapovcami). Ochrana druhu na Poiplí spočíva najmä v zachovaní hniezdneho biotopu, t. j. 
rôznorodej mozaikovitej poľnohospodárskej krajiny (napr. mozaika ozimín, obilnín, lucerny a od-
halenej pôdy) a menej intenzívnym využívaním poľnohospodárskej pôdy. Ohrozená je aj priamou 
likvidáciou počas kosby a žatvy. Kosenie a žatva by preto mala postupovať od stredu k okrajom, 
keď majú vtáky možnosť uniknúť do okrajových častí kosenej plochy (ak je okolie nevykosenej 
trávy alebo obilia izolované od najbližšieho vyššieho porastu, vtáky inštinktívne preferujú ostať 
ukryté v nevykosenom ostrovčeku, ako by uleteli a prezradili sa tým).

Pŕhľaviar čiernohlavý
Typický hniezdič rôznych priekop v trávnych a ruderálnych porastoch okolo ciest. Od roku 2010 
bol jeho populačný trend stabilný, a až v posledných 3 – 4 rokoch sa registruje jeho pokles.

Strakoš kolesár (Lanius minor)

Výrik lesný (Otus scops)

Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola)
Penica jarabá (Sylvia nisoria)Penica jarabá (Sylvia nisoria)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Poiplie

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian biely K1 55 40 – 552 stabilný
Brehuľa hnedá >1% 350  40 – 400 fluktuujúci
Bučiačik močiarny K1 10,5  8 – 16 stabilný
Ďateľ hnedkavý K1 50 20 – 302 stabilný
Chriašť bodkovaný1 K1 20  6 – 34 stabilný
Chriašť malý1 K1 15  4 – 14 klesajúci
Kaňa močiarna K1 25 11 – 16 stabilný
Penica jarabá >1% 150 40 – 602 stabilný
Pipíška chochlatá >1% 150 25 – 402 klesajúci
Prepelica poľná >1% 75 30 – 50 klesajúci
Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 900 100 – 2002 klesajúci
Rybárik riečny K1 45 25 – 50 stabilný
Strakoš kolesár K1 25 14 – 222 klesajúci
Výrik lesný K3 4,5 0 – 4 klesajúci
Včelárik zlatý K3 140  50 – 120 fluktuujúci

1 volajúce samce; 2 mimo intravilánu obcí a miest, ktoré boli vyňaté z CHVÚ

Ohrozenie
Postupná degradácia kľúčových biotopov, ktorými sú močiare a mokrade a lúčne 
biotopy na okraji svetlých a rozptýlených lesných porastov, je najväčším ohrozením 
priaznivých stavov kritériových druhov vtákov v tomto CHVÚ. Pre druhy viazané na 
permanentné a periodické vodné plochy je ohrozením najmä vysušovanie a rudera-
lizácia močiarov a ich kvalitatívna premena na periodické mokrade až eutrofné lúky. 
Vysušovanie močiarov a mokradí má negatívny vplyv aj na vysychanie a sukcesiu 
podmáčaných bylinných spoločenstiev v okolí močiarov, ktoré sú dôležitým hniezd-
nym alebo potravným biotopom pre chriašťa bodkovaného a ďalšie výberové druhy vtákov. V prípade biotopov tvorených mozaikou lúk 
a otvorených lesných spoločenstiev je ohrozením najmä ich sukcesné zarastanie. Ohrozením je aj premena lúk na intenzívne poľnohos-
podársky obhospodarované plochy. V prípade včelárika zlatého a brehule hnedej je najdôležitejším ohrozením zarastanie a zvetrávanie 
stien bývalých pieskových lomov a štrkovísk a zasypávanie týchto ťažobných jám odpadom. Mimoriadnym ohrozením v tejto prevažne 
otvorenej poľnohospodárskej krajine je aj úbytok vysokokmenných drevín a starých stromov, ktoré sú kľúčovou zložkou hniezdneho bio-
topu strakoša kolesára a výrika lesného. Extrémne poveternostné podmienky, ktoré ovplyvňujú vodný stav na vodných biotopoch (najmä 
sucho), ale tiež deštrukciu hniezdnych stanovíšť (najmä veterné smršte a záplavy), sú práve v tomto CHVÚ mimoriadne ohrozujúce.

Ochranárske aktivity
Umelá stabilizácia a regulácia výšky vodného stĺpca je nevyhnutná v súčasnosti pre záchranu kľúčového vodného biotopu, ktorým sú z dl-
hodobého hľadiska močiare s relatívne stabilnou vodnou hladinou, rozsiahlejšou plochou makrofytov, mozaikou zavodnených a bahni-
tých plôch a s okrajovými plochami podmáčaných bylinných spoločenstiev. Už v krátkodobom horizonte je potrebné prepojenie mo-
čiarov a mokradí s tokom Ipľa a vybudovanie stavidiel minimálne na 4 lokalitách – v PR Kiarovský močiar – Vrbovka, PR Ipeľské hony, 
PR Dálovský močiar a močiare pri Tešmaku. Tieto aktivity a investície by boli všeobecne prospešné pre stabilizáciu celého močiarneho 
a mokraďového systému. Súčasné opatrenia riešia iba pasívnu územnú ochranu močiarov, ale nezabraňujú ich degradácii a sukcesii. Re-
vitalizácia lúk a trávnych porastov odstraňovaním náletových krovín je potrebná preto, aby sa zabránilo vytváraniu zapojených porastov 
drevín a krov. Tento cieľ sa dá dosiahnuť mechanizovaným odstraňovaním drevín, ale z dlhodobého hľadiska je optimálna najmä podpora 
extenzívneho pasenia (dobytok, kone). V prípade pasenia je potrebné, aby sa počas jednotlivých rokov spásali lokality mozaikovito a na 
každej lokalite boli počas celej hniezdnej sezóny cieľových druhov vtákov ponechané aj plochy bez pasenia. Súčasná vyhláška zakazuje vý-
rub drevín od 1. marca do 31. júla, no dôležitým opatrením je celoročná ochrana a priebežná náhradná výsadba vysokokmenných drevín 
na známych hniezdnych lokalitách strakoša kolesára a výrika lesného. Pre včelárika zlatého a brehuľu hnedú je akútne potrebná revitali-
zácia a ochrana pred ťažbou aspoň vo vybraných bývalých pieskových lomoch, ktoré boli zasypané odpadom a došlo na nich k zarasteniu 
(napr. pieskové jamy pri Kováčovciach a Peťove). Zvýšená ochrana hniezdnych lokalít týchto druhov je potrebná, pretože na takýchto 
lokalitách v súčasnosti dochádza k ťažbe aj počas obdobia hniezdenia (Slovenské Ďarmoty, Kováčovce, Peťov).

Z vyhlášky vyplývajúce zákazy treba nevyhnutne dodržiavať a kontrolovať, pretože pravidelne dochádza k ich narušovaniu.



135

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Chránené vtáčie územie Poľana

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 24/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ022
Rozloha: 32 188,38 ha
Lokalizácia: 48° 36´ 40´´ N, 19° 28´ 27´´ E
Administratívne začlenenie: Banskobystrický kraj – okresy Banská Bystrica (22,6 %), Brezno (16,3 %), Detva (44 %), Zvolen (16,9 %)
Nadmorská výška: 349 – 1 458 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 64,2 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana, Zvolen

Charakteristika územia
CHVÚ Poľana sa nachádza v centrálnej časti Slovenska, v orografických celkoch 
Poľana, Veporské vrchy, Zvolenská kotlina a čiastočne aj v Javorí a Ostrôžkach. 
Je lokalizované v oblasti alpského biogeografického regiónu, no v skutočnosti 
sa tam prelínajú druhy charakteristické pre panónsku (v južnej a juhozápadnej 
časti do 800 m n. m.) aj karpatskú zoogeografickú oblasť (hlavne v centrálnej, 
severnej a východnej časti nad 800 m n. m.). Menšia časť územia ležiaca južne 
od Detvy je izolovaná od hlavnej časti CHVÚ, ktorá hlavne v severnej a vý-
chodnej časti do značnej miery kopíruje lesnú plochu Chránenej krajinnej ob-
lasti a Biosférickej rezervácie Poľana. Územie je najvyšším sopečným pohorím 
v Západných Karpatoch a najzachovanejším treťohorným vulkánom na Slo-
vensku. Vody z Poľany odvádzajú rieky Slatina a Hron. Prírodné jazerá v tejto 
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oblasti chýbajú. Najväčšou plochou stojatej vody v území je vodárenská nádrž Hriňová (57 ha), ktorá slúži ako zásobáreň pitnej vody pre 
veľkú časť regiónu. Na severe územia v Kamenistej doline sa nachádzajú zachované meandre Kamenistého potoka a vodná nádrž Hronček 
(ca 1,8 ha). Menšie vodné plochy (rybník pri Očovej 1,2 ha), ako aj výraznejšie poľné depresie vyplnené vodou hlavne v období jarného 
ťahu vtáctva sa nachádzajú pri Očovej a Hradnej.

Pestrosť reliéfu a tiež fauny a flóry podmieňuje prevýšenie takmer 1 100 metrov, čo ovplyvnilo zastúpenie vegetačných stupňov od druhého 
(bukovo -dubového) po siedmy (smrekový). Celkovo sa len v CHKO vyskytuje asi 1 200 druhov rastlín a viac ako 5 000 druhov živočí-
chov (Urban 1993 ex Krištín 2010). Bukovo -dubové a dubovo -bukové lesy sú zastúpené len okrajovo na juhozápadnom okraji CHVÚ, 
napr. pri Očovej, Dúbravách, Ivinách a Detve. Plošne najviac zastúpené sú bukové a jedľovo -bukovo -smrekové porasty, ktoré vystupujú 
až k hrebeňovým polohám. Najvyššie polohy zaberá pôvodná vrcholová smrečina, ktorú prstencovo odspodu lemuje úzky pás smrekovo-
-bukovo -jedľových lesov. Na rozdiel od niektorých ďalších horských CHVÚ územie na rozdiel od plochy Biosférickej rezervácie a CHKO 
nie je súvislejšie lesnaté (lesnatosť približne 60 %). Významne sú tam zastúpené aj lúčne a pasienkové biotopy. Okrem toho je pre Poľanu 
charakteristické laznícke osídlenie s mozaikovitou štruktúrou krajiny, množstvom úzkych políčok, sadov, záhrad, solitérne stojacich hos-
podárstiev a domov. Nachádza sa hlavne v južnom Podpoľaní (370 – 850 m n. m. medzi Detvou a Hriňovou a južne od Detvy, Kriváňa 
a Stožka). V území je len niekoľko horských usadlostí a obcí izolovaných lesnými komplexmi (Snohy, Vrchslatina, Iviny a na okraji CHVÚ 
tiež Sihla, Drábsko a Lom nad Rimavicou). Takýto charakter krajiny je v stredoeurópskych podmienkach jedinečný a vyznačuje sa vysokou 
diverzitou rastlinných aj živočíšnych spoločenstiev.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia (Hora a kol. 1992) bola 20 079 ha, neskôr sa zvýšila na 28 930 ha (Heath 
a Evans 2000) a 37 669 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec 
bolo vyrokované a následne v r. 2008 vyhláškou vyhlásené 
územie s rozlohou 32 188,38 ha. Z pôvodného návrhu boli 
vyňaté plochy niektorých obcí, poľnohospodárskych po-
zemkov a časť lazníckej oblasti južného Podpoľania, čím sa 
CHVÚ rozdelilo na izolované 2 časti – veľkú severnú a malú 
južnú.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne lesné biotopy: lesy zmie-
šané 32,8 %, ihličnaté 18,6 %, menej listnaté 12,6 %, poľno-
hospodárska krajina s prirodzenou vegetáciou 14,4 %, lúky 
a pasienky 9,1 %, orná pôda nezavlažovaná 6,6 % a zarastené 
lúky a pasienky 5 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Na ploche Chráneného vtáčieho územia bolo zistených celkovo 187 druhov vtákov. Za posledných 30 rokov (1986 – 2015) sa zistilo z toho 
celkovo 186 druhov, čo je v súčasnosti temer 52 % avifauny Slovenska. Význam územia spočíva aj v skutočnosti, že pre viaceré druhy pred-
stavuje hranicu areálu v celoeurópskom meradle. Mozaikovitý charakter krajiny vytvára podmienky na hniezdny výskyt stepných alebo 
lesostepných druhov vtákov aj v polohách nad 1 000 m n. m., čo v rámci Slovenska treba považovať za výnimočné (strakoš kolesár, strakoš 
obyčajný, prepelica poľná, krutohlav hnedý, chrapkáč poľný, škovránik stromový, pŕhľaviar čiernohlavý a niektoré ďalšie; Krištín 2010).

Biotopy a ich plošné zastúpenie v CHVÚ určujú aj rozmanitosť vtáčích spoločenstiev. V lesoch počet druhov vtákov klesá od dubového 
stupňa až po prírode blízke smrekové lesy aj napriek malému plošnému zastúpeniu dubových lesov v oblasti (asi 10 % lesov). V dubinách 
a dubovo -hrabových lesoch kvantita hniezdnych párov dosahuje 910 – 1 000 párov/100 ha, čo je v rámci sledovaného spektra biotopov 
kvantitatívne najbohatšia ornitocenóza. Na rozdiel od dubových lesov bukové a bukovo -jedľovo -smrekové lesy predstavujú hlavnú časť le-
sov Poľany (asi 60 %). Kvantita tu dosahuje 880 – 980 párov/100 ha. V ornitocenózach horských smrekových lesov nad 1 200 m n. m. kvan-
tita vtáctva dosahuje 650 – 740 párov/100 ha, čo je v rámci sledovaného spektra lesných biotopov podľa očakávania kvantitatívne najmenej 
bohaté spoločenstvo vtákov. Hniezdna hustota hniezdičov na trvalých trávnych porastoch je v porovnaní s lesmi pomerne nízka (250 – 370 
párov/100 ha) a pozitívne ju ovplyvňuje množstvo mimolesnej drevinovej a krovitej vegetácie. Ornitocenózy veľkoplošných polí patria 
v území k najchudobnejším a sú významné hlavne z hľadiska ťahu a zberu potravy pre vtáky. Hustota hniezdičov je tiež najnižšia zo sle-
dovaných suchozemských biotopov (80 – 110 párov/100 ha). Toky a zvlášť stojaté vody nepredstavujú v území typický biotop. Stojaté vody 
charakterizujú také hniezdiče ako potápka malá, lyska čierna, kačica divá, na brehoch cíbik chochlatý, trsteniarik malý a strnádka trsťová. 
Kvantita vtáctva na tokoch dosahuje 23 – 48 párov/1000 m toku a 30 – 34 párov/100 ha stojatých vôd. Treba však poznamenať, že Hriňovská 
nádrž nie je vhodná na hniezdenie vodného vtáctva a rybník pri Očovej nie je vhodný na prepočty hustoty vtáctva kvôli svojej malej ploche 
(1,2 ha). Významným biotopom z hľadiska vtáctva sú aj ľudské sídla a hlavne tradične obhospodarovaná laznícka oblasť najmä v južnom 
Podpoľaní. Kvantita tu dosahuje 860 – 980 párov/100 ha, čo je veľmi vysoká hustota hlavne vďaka viacerým druhom synantropných vtákov.

Systematický kvantitatívny výskum vtákov Poľany začal Turček (1953, 1955). Použitím plošného mapovania (tzv. Turčekova metóda) pri-
niesol v našich podmienkach prvé kvantitatívne údaje o vtákoch listnatých aj smrekových lesov vrátane analýzy ich vzťahu k biotopom. 
Na tieto priekopnícke práce nadviazal Krištín (1991b), ktorý použitím pásovej a modifikovanej mapovacej metódy zmapoval zoskupenia 
vtákov vo výškovom gradiente pohoria od dubín až po horské smrečiny. Kropil (1992) a Kropil a kol. (1995) použitím mapovacej metódy 
zistili kvalitatívno -kvantitatívnu štruktúru vtákov prírodných smrekových lesov Prednej Poľany a NPR Hrončecký grúň. Abundanciu jed-
notlivých druhov ďatľov v závislosti od výškového gradientu študoval Krištín (2002). Urban (1992) a neskôr Bučko (2002) a Jančík (2004) 
sledovali výskyt a početnosť hlucháňa hôrneho a jariabka hôrneho. Výskyt sovy dlhochvostej na danom území študovali Urban a Ma-
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latinec (1994), neskôr sa tomuto druhu venoval Bučko (2004). 
Publikovaných bolo aj niekoľko ďalších prác zaoberajúcich sa 
kvalitatívno -kvantitatívnou štruktúrou vtákov rôznych biotopov 
a častí Poľany (napr. Krištín 1990, Kupcová 1991, Urban 1991, 
Krištín a Zach 1993). Ďalšie faunistické údaje o vtákoch Poľany 
boli výsledkom táborov ochrancov prírody, neskôr ornitologic-
kých táborov. Veľké množstvo publikovaných prác je venovaných 
ekológii niektorých druhov vtákov, najmä druhu strakoš kolesár 
(Krištín 1995, 1998, Krištín a kol. 1999, 2000, 2006, 2007, 2008), 
dudok chochlatý (Krištín 1993, 1994a), potrave vybraných dru-
hov spevavcov (Krištín 1994b, Krištín a Exnerová 1992, a i.). Od-
had početnosti vybraných druhov vtákov významného vtáčieho 
územia Poľany bol uvedený v práci Rybanič a kol. (2004). Vý-
sledky doterajších kvantitatívnych ornitologických výskumov Poľany boli naposledy podrobne zhrnuté v práci Krištín (2010). Na základe 
uvedeného prehľadu je možné konštatovať, že územie CHVÚ Poľana patrí k najlepšie preskúmaným veľkoplošným chráneným územiam 
Slovenska z pohľadu väčšiny druhov vtákov.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Ďateľ hnedkavý
Je spolu s krutohlavom typickým predstaviteľom ďatľovcov v tradične obhospodarovaných sadoch 
lazníckej krajiny hlavne v južnej časti Podpoľania. V lesných biotopoch (len dubovo -bukové lesy) 
bol zistený len výnimočne v mimohniezdnom období na ich okrajoch. V sadoch južného Podpoľa-
nia dosahuje miestami aj hniezdne hustoty okolo 2,5 párov/100 ha a celkove na sledovanej ploche 
20 km2 hniezdi 12 – 16 párov.

Hlucháň hôrny
Pre tento druh sa Poľana považuje za južnú hranicu jeho súvislejšieho rozšírenia na Slovensku. Hlucháň 

patrí k druhom, ktoré na Poľane dosahujú viac ako 1 % národnej slovenskej populácie, no odhadovaný počet tokanísk, ako aj samcov, klesá už 
minimálne 20 rokov aj napriek úplnému zákazu jeho lovu od roku 1992. Populácia je najviac ohrozená izoláciou posledných tokanísk a lokálnych 
mikropopulácií druhu. Tieto sú sústredené do niekoľkých hlavných lesných komplexov. Patria k nim na juhu hlavne lokality NPR Zadná Poľana (900 
– 1458 m n. m.), predovšetkým oblasť severných svahov okolo hlavného hrebeňa, ďalej okolo Drábovky (900 – 1250 m n. m.) a Želobudzskej skaly 
(900 – 1 115 m n. m.), závery dolín Mačinová a Spády. Na severe ide o komplexy lesov v okolí NPR Hrončecký grúň a PR Havranie skaly 
(800 – 1 000 m n. m.), Ramže (980 m n. m.), oblasti Ponickej Bukoviny (1 294 m n. m), Obrubovanca (1 020 m n. m.), Zákľuk (1 012 m n. m.), 
Ľubietovského Vepra (1 277 m n. m.), Túrnik (1 050 m n. m.) a Troch vôd (900 m n. m.). Na základe priamej i nepriamej evidencie (trus a iné 
pobytové znaky) sa odhaduje pokles počtu samcov, a tým aj samíc za posledných 20 rokov z viac ako 60 
samcov na asi 25 samcov.

Strakoš kolesár
Územie je významné hlavne z hľadiska populácie strakoša kolesára, ktorého populácia na Podpoľaní 
patrí medzi 3 najvýznamnejšie na Slovensku a zároveň tu dosahuje najvyššiu známu populačnú husto-
tu v Európe. Druh zaznamenal v posledných 10 rokoch (oproti vedeckému návrhu) negatívny popu-
lačný trend, v rokoch 2012 – 2015 hniezdilo na území už len asi 45 – 55 párov. Pod tento trend sa 
podpísala lokálne hlavne zmena využívania krajiny z tradičného na víkendové chatárske využívanie, 
nadregionálne aj negatívny tlak na migračných trasách a celkový silný negatívny populačný aj areálový 
trend druhu. 

Škovránik stromový
V CHVÚ Poľana žije aj jedna z najpočetnejších a hniezdnych populácií škovránika stromového na Slo-
vensku. Je typickým druhom hniezdiča otvorených a polootvorených trávnych porastov (lúk a pasien-
kov) Poľany. V území bol registrovaný aj pred 60 rokmi (napr. Kalamárka, Ferianc 1949, Predná Poľana, 
Turček 1953). Druh v rokoch 1996 – 1998 patril k charakteristickým napr. na južne exponovaných loka-
litách Príslopy, Javorinka, Vrchdetva, Malčekova skala, Horná Chrapková (2 páry/10 ha), a tiež Zákľuky, 
Šajbianska Bukovina, pasienky južných svahov Hrochotskej doliny, ako aj v oblasti južného Podpoľania 
v tradične obhospodarovanej lúčno pasienkovej krajine. Hniezda sme registrovali v nadmorských výš-
kach hlavne od 370 do 1 100 m n. m., dve teritóriá boli nepravidelne zistené tiež v oblasti Prednej Poľany 
(1 350 m n. m.), kde druh občas hniezdi aj v spoločnosti strakoša obyčajného. Tieto registrácie patria 
k výškovým extrémom hniezdenia týchto dvoch druhov na Slovensku a v strednej Európe.

Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

Škovránik stromový (Lullula arborea)

Strakoš kolesár (Lanius minor)
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Ďalšie významné druhy
Ďateľ bielochrbtý
Je pravidelným hniezdičom hlavne v zachovalých bukových a zmiešaných bukovo -jedľových lesoch Poľany (700 – 1 200 m n. m.), kde 
dosahuje aj najvyššie hniezdne hustoty (2 – 2,5 páru/100 ha). Hniezdne teritóriá boli registrované však vo všetkých výškových lesných ve-
getačných stupňoch, od 460 m n. m. (dubovo -bukové lesy) až po smrekovo -jarabinové lesy hlavného hrebeňa (1 370 – 1 400 m n. m.), kde 
dosahuje nižšie hniezdne hustoty, priemerne 0,5 páru/100 ha. K známym hniezdnym lokalitám patrili dlhé roky NPR Zadná Poľana, lesy 
okolo Dudáša, Hrončeckého grúňa, Huklovej, Zálomskej a Strungy. Predpokladáme, že jeho populačná hustota sa od r. 1990 v porovnaní 
s rokom 2015 znížila až o 20 – 50 %. Hlavným faktorom jeho ohrozenia je intenzívne lesné hospodárstvo (aj na časti menovaných nechrá-
nených lokalít), likvidácia zvyškov prírodných lesov a tiež odumretých stromov, hlavne bukov, v ktorých si stavia hniezda. Fragmentáciou 
a výrubom zachovalých zvyškov prírodných lesov sa znižuje početnosť na lokalitách.

Chrapkáč poľný
Je typickým, no menej početným hniezdičom lúk a pasienkov, hlavne v perifér-
nych oblastiach južnej a západnej časti CHVÚ. Hniezdi hlavne na extenzívne 
obhospodarovaných a málo kosených lúkach v prostredí lazníckej poľnohospo-
dárskej krajiny, kde dosahuje na 20 km2 hustotu 3 – 8 volajúce samce/100 ha. 
Občas vystupuje aj na horské lúky do centrálnej časti územia, kde hniezdi aj 
izolovane v rámci rozsiahlych lesných komplexov (Záhorská, Príslopy, Hukavy). 
Najnižšie hniezdi pravidelne v oblasti Stožka a Piešte (370 – 400 m n. m.), kde 
dosahuje aj najvyššie hniezdne veľkoplošné hustoty (1 – 3 volajúce samce/100 
ha). Často sa vyskytuje na lokalitách spolu s prepelicou, no všade dosahuje niž-
šiu početnosť.

Jariabok hôrny
Pravidelne hniezdi v lesoch, ich ekotonoch a na zarastajúcich lesných lúčkach 
celého územia. Najčastejšie sa vyskytuje a hniezdi v smrekových a zmiešaných 
(bukovo-jedľovo-smrekových) pralesoch v štádiu rozpadu, v nadmorských 
výškach od 700 do 1 100 m n. m. (až 70 % zo sledovaných teritórií) a viac na 
svahoch ako v údoliach. Najnižšie bol druh pozorovaný v oblasti Hrochotského 
mlyna (550 m n. m.), najvyššie na Zadnej Poľane (1 450 m n. m.). Teritóriám 
je verný počas celého roka aj na najvyšších lokalitách na Zadnej Poľane a na 
celom hrebeni poľanského krátera, kde bol pozorovaný aj v januári, počas vy-
sokej snehovej pokrývky, keď sa dobre mapujú pobytové znaky. Početný (nad 
2 – 3 páry/100 ha v hniezdnom období) je napr. na lokalitách: NPR Zadná 
Poľana, NPR Ľubietovský Vepor, 
svahy Hrochotskej aj Kamenistej do-
liny a NPR Hrončecký grúň. Vzácne 
bývajú registrované teritóriá veľmi 
husto, napr. 3 teritóriá boli v kontak-

te 16 ha na Zadnej Poľane. Tento druh nie je natoľko ohrozený fragmentáciou lesa ako hlucháň 
a zdá sa, že fragmentované lesné porasty a zmiešané mladiny s náletovými drevinami, lieskou 
alebo so šípom mu niekedy aj vyhovujú.

Krutohlav hnedý
Dosahuje v oblasti Hriňovska, Skliarova, Dúbrav, Piešte a Stožka na 20 km2 maximálne veľko-
plošné priemerné hustoty až 7 páry /100 ha, pričom v oblasti s dostatkom starých dutých stro-
mov a s dostatkom mravenísk dosahuje maximálnu maloplošnú hustotu až 3 páry/10 ha (napr. 
Skliarovo, Majerovo, Krivec, Priehybina, Piešť, 370 – 780 m n. m.). Vzácnejšie a menej početne 
hniezdi v západnej a severozápadnej periférnej časti územia (k. ú. Strelníky, Včelinec, Povrazník, 
Ponická Huta a Hrochoť) a v najteplejších presvetlených dubových lesoch (napr. okolo Očovej, 
Ivín, Kalamárky). Hniezdi v dutinách po iných ďatľoch a často aj vo vtáčích búdkach.

Muchárik bielokrký
Nie je až takým typickým hniezdičom Poľany, ako by sme predpokladali z teplejších dubových a dubovo -bukových lesov južnej časti 
Slovenska. Na Poľane hniezdi hlavne v presvetlených dubovo -bukových a bukových lesoch v nadmorských výškach 460 – 900 m n. m. 
Hniezdna hustota však zďaleka nedosahuje hustoty z juhu Slovenska, a ani z priľahlej Zvolenskej kotliny. Najvyššia maloplošná denzita 
bola zistená v oblasti Očovských dúbrav a lesov Obchoditej, Ivín, Bugárova a južných svahov Hrochotskej doliny (1,8 – 3,6 páry/10 ha). Vo 
vyšších polohách Poľany nad 1 000 m n. m. asi nehniezdi, resp. len raritne. Najvyššie, a to roztrúsené hniezdne teritóriá boli registrované 
v bučinách okolo Vrchdetvy, Javorinky, na Hrončeckom grúni a na južných svahoch Hrochotskej doliny okolo Jánošíkovej skaly a lokality 
Kruhy (850 – 1 000 m n. m.). Vo vedeckom návrhu CHVÚ bol odhad hniezdnej populácie do 2000 párov, čo bola pravdepodobne chyba 
v odhade. Treba však poznamenať, že plocha starých lesov v rubnom veku (dub, buk), vhodných na hniezdenie sa oproti pôvodnému ná-
vrhu intenzívnou lesohospodárskou činnosťou zmenšila.

Chrapkáč poľný (Crex crex)

Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)

Krutohlav hnedý (Jynx torquilla)
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Muchárik malý
Je pravidelným hniezdičom zachovaných bukových a bukovo -jedľových lesov, hlavne v nadmorských výškach od 500 do 1 200 m n. m. Zdá 
sa, že na Poľane v bučinách, hlavne vo vyšších a chladnejších polohách nad 900 m n. m., zastupuje ekologicky príbuzného muchárika bie-
lokrkého. Na väčšine vhodných lokalít Poľany je akýmsi sprievodným druhom ďatľa bielochrbtého a indikuje zachované staré a presvetlené 
bukové lesy. Občas sa vyskytuje ako hniezdič aj v azonálnych spoločenstvách okolo tokov, napr. v Hrochotskej a Kamenistej doline a v údolí 
Slatiny. Maloplošné hniezdne hustoty však asi málokedy presahujú 1 – 2 páry/10 ha (okolie Javorinky, Huklovej, Sedla, okolie Mačinovej 
doliny, okolie Havraních skál, Pod Bútľavkou), veľkoplošné hustoty sú tiež nízke (do 5 párov/100 ha), a to aj v najvhodnejších biotopoch.

Prepelica poľná
Je typickým predstaviteľom lúk a pasienkov, a to hlavne v periférnych oblastiach južnej a zá-
padnej časti CHVÚ. Hniezdi hlavne na južnom Podpoľaní, v prostredí lazníckej poľnohos-
podárskej krajiny, kde dosahuje na 20 km2 hustotu 8 – 18 volajúcich samcov/100 ha. Vykazu-
je mierne klesajúci trend početnosti, pričom príčina môže byť v celkove negatívnom trende 
na európskych hniezdiskách spôsobená intenzitou hospodárenia na trávnych porastoch. Vy-
stupuje však aj na niektoré extenzívne obhospodarované horské lúky a pasienky do centrál-
nej časti územia. Najnižšie bol druh pozorovaný na Stožku, v Detve a Piešti (370 m n. m.), tiež 
v Ivinách a Očovej (400 m n. m.). Tam dosahuje aj najvyššie hniezdne veľkoplošné hustoty (2 
– 3 volajúce samce/100 ha). Najvyššie bol zistený na ťahu na lúkach Prednej Poľany (Žliebky, 
1 350 m n. m., 9. 5. 2008). Ako hniezdič vystupuje najvyššie asi do 1 050 m n. m. (Vrchdetva, Ja-
vorinka, Šajbianska Bukovina), kde však maloplošné denzity nepresahujú viac ako 1 – 2 volajúce 
samce/30 ha.

Pŕhľaviar čiernohlavý
Patrí k charakteristickým hniezdičom južného Podpoľania a v tradične obhospodarovanej lazníckej 
krajine pravidelne hniezdi (celkom 56 – 105 párov / 20 km2). Mierne klesajúci populačný trend môže 

byť u neho ovplyvnený znižovaním plochy vhodnej na hniezdenie zarastaním a zástavbou, ale aj celkovým trendom v Európe. Najvyššie 
hniezdne hustoty dosahuje napr. na pasienkoch s rozptýlenou krovitou zeleňou pri Očovej 3,4 – 5,6 párov/10 ha (napr. r. 2001 – 2002), 
v okolí Skliarova a Majerova 2 – 3 párov/10 ha (1989 – 2009). Pozdĺž priekop okolo poľných a lúčnych ciest na južnom úpätí Poľany do-
sahoval max. hustotu 5 – 6 párov/1 km. Hypsometricky vystupuje ako hniezdič pozdĺž pasienkov a lúk až do výšky 950 – 1 000 m n. m. 
(Vrchdetva, Javorinka, Sihla), no hlavná oblasť hniezdenia leží na južnom úpätí Poľany (370 – 550 m n. m.). V rokoch 2013 – 2015 bolo 
registrované výrazné zníženie početnosti aj na periférii CHVÚ.

Tesár čierny
Je pravidelne hniezdiacim druhom ďatľa v lesoch celej Poľany. Jeho teritóriá 
sú značne väčšie ako u ostatných druhov, takže veľkoplošné hniezdne hustoty 
sa určujú ťažšie ako u menších druhov a sú aj primerane nižšie. Predpokladá-
me, že aj z tohto dôvodu môže byť odhad z r. 2003 nadhodnotený (Rybanič 
a kol. 2003). V dubovo -bukovom stupni (460 – 650 m n. m., Očová) a smre-
kovom stupni (1250 – 1 458 m n. m., NPR Zadná Poľana) dosahuje priemerná 
hustota 0,5 páru/100 ha a v optimálnych starých bukových (750 – 900 m n. 
m.) a bukovo -jedľovo-smrekových lesoch (900 – 1 250 m n. m.), okolo Vrch-
detvy, Javorinky a v okolí vodopádu Bystrého potoka okolo 1 páru/100 ha.

Včelár lesný
Patrí k pravidelne hniezdiacim druhom dravcov na Poľane. Bol tu známy už 
pred 60 rokmi (Ferianc 1949). Striedavo sa vyskytujúce horské lúky a pasienky s dostatkom potravy (zemné osy) a lesné porasty, kde hniez-
di, vytvárajú podmienky, že miestami je jeho početnosť podobná s myšiakom lesným. Hniezdi hlavne v oblasti lesov južných svahov Poľany, 
Hrochotskej a Kamenistej doliny, v oblasti okolo Záhorskej, Zálomskej, Príslop, Šajbianskej Bukoviny a Zákľuk, hlavne v nadmorských 
výškach od 460 do 1 000 m n. m.

Žlna sivá
Pravidelne hniezdi v lesoch všetkých výškových vegetačných stupňov. Jej veľkoplošná hniezdna hustota je asi najvyššia v zachovaných 
bukových (2,25 páru/100 ha), menej v dubovo -bukových a zmiešaných bukovo -jedľovo -smrekových lesoch (1,25 páru/100 ha) a najmenej 
hniezdi v smrečinách najvyšších stupňov (0,25 páru/100 ha). Ohrozená môže byť hlavne likvidáciou zvyškov prírodných lesov a tiež odum-
retých stromov, hlavne bukov, v ktorých si stavia hniezda.

Pri viacerých druhoch vtákov došlo v súčasnosti k prehodnoteniu veľkosti populácie oproti vedeckému návrhu z r. 2003 bez predpokladu 
reálneho zníženia ich počenosti (ďubník trojprstý, muchárik malý, tesár čierny, žlna sivá). Najvýraznejší pokles odhadu nastal u muchárika 
bielokrkého. Tento druh sa vyskytuje takmer výlučne v juhozápadnej časti. Pri niektorých druhoch došlo k zníženiu odhadu veľkosti po-
pulácií z dôvodu zmenšenia rozlohy územia oproti návrhu VVÚ o približne 5 500 ha v juhozápadnej časti (prevažne nelesná krajina). To sa 
dotklo veľkosti populácií najmä stepných a leso-stepných druhov (chrapkáč poľný, krutohlav hnedý, prepelica poľná, pŕhľaviar čiernohla-
vý). U prepelice sa navyše predpokladá aj celkovo klesajúci trend na území CHVÚ Poľana, čo je v súlade s celoeurópskym trendom u tohto 
druhu, pravdepodobne dôsledkom intenzívneho obhospodarovania trávnych porastov.

Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola)Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola)

Žlna sivá (Picus canus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Poľana

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Ďateľ bielochrbtý >1% 50 20 – 40 stabilný

Ďateľ hnedkavý K1 25 12 – 162 stabilný

Ďubník trojprstý >1% 65 25 – 50 stabilný

Hlucháň hôrny1 K1 30   6 – 10 klesajúci

Chrapkáč poľný1 >1% 60 15 – 30 klesajúci

Jariabok hôrny >1% 200 125 – 175 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 120   75 – 120 stabilný

Muchárik bielokrký >1% 2 000 100 – 300 neznámy

Muchárik malý >1% 225   50 – 100 stabilný

Prepelica poľná1 >1% 120 30 – 60 klesajúci

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 800 300 – 400 klesajúci

Strakoš kolesár K1 120 45 – 80 klesajúci

Škovránik stromový K1 200   80 – 120 klesajúci

Tesár čierny >1% 70 25 – 35 stabilný

Včelár obyčajný >1% 12,5 12 – 20 stabilný

Žlna sivá >1% 70 30 – 40 stabilný

1 volajúce samce
2 mimo intravilánu obcí a miest, ktoré boli vyňaté z CHVÚ

Ohrozenie
Významným ohrozením populácií lesných druhov vtákov je intenzívne 
lesné hospodárstvo, zvýšená ťažba starých smrekových porastov (bio-
top ďubníka trojprstého, hlucháňa hôrneho). Pri hospodárení v lesoch 
ide najmä o spôsoby ťažby, ktorými dochádza k strate biotopov starých 
porastov na väčšej ploche, pestovanie málo výškovo diferencovaných 
porastov a rozširovanie siete lesných ciest. Pre dutinové hniezdiče (ďat-
ľovce, mucháriky, sovy) je významným ohrozením strata hniezdnych 
stromov, resp. pestovanie rovnovekých monokultúrnych porastov. 
Trávne porasty, lúčne biotopy a ich obyvatelia (chrapkáč, prepelica) sú 
ohrozované najmä sukcesiou po zanechaní kosenia alebo pastvy, ktorej výsledkom je postupné zarastanie náletovými drevinami a zmena 
charakteru biotopu. Tu je potrebné zabezpečiť podmienky prežitia druhov vtáctva otvorenej horskej a podhorskej poľnohospodárskej kra-
jiny. Škody spôsobujú predovšetkým nevhodné spôsoby hospodárenia, hlavne termíny kosby v čase hniezdenia jednotlivých druhov, ale aj 
zmena poľnohospodárskych kultúr (strata biotopov) a používanie agrochemikálií. Ohrozením je zanechanie alebo zmena spôsobu obhos-
podarovania poľnohospodárskej pôdy systémom drobných políčok, lúk a pasienkov, likvidácia starých sadov a solitérnych stromov (ďateľ 
hnedkavý, krutohlav hnedý, strakoš kolesár). Významným ohrozením pre populácie hniezdiace na zemi (hlucháň, jariabok atď.) je okrem 
straty biotopov aj zvýšený predačný tlak niektorých druhov poľovnej zveri (kuna lesná, rozšírenie diviaka do vyšších polôh) a krkavca.

Ochranárske aktivity
V záujme ochrany výberových vtáčích druhov a ich biotopov v tomto CHVÚ je dôležité uskutočniť nasledovné opatrenia. Lesnú ťažbu 
a ťažbu stromov mimo lesa realizovať len v mimohniezdnom období (od 1. 8. do 28. 2.). Odstraňovať náletové dreviny a zabraňovať ich 
zmladzovaniu na trvalých trávnych porastoch. Zachovávať tradičný spôsob obhospodarovania v častiach lazníckeho osídlenia Podpoľa-
nia (mozaikovité hospodárenie na terasovitých políčkach so striedaním ornej pôdy a trávnych porastov). Spásať trvalé trávne porasty 
únosnými počtami oviec, príp. hovädzieho dobytka. Využívať prirodzenú obnovu lesných porastov – uplatňovanie podrastového spôsobu 
hospodárenia a zachovávať, resp. vytvárať pestrú druhovú skladbu pôvodných drevín, proporčné výškové a vekové rozčlenenie porastov.

Vypracovaniu programu starostlivosti musí predchádzať jeho prerokovanie s vlastníkmi a užívateľmi územia. Nezávisle od tohto procesu 
sa môžu obyvatelia k obsahu návrhu programu starostlivosti priebežne obracať na pracovníkov Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana 
vo Zvolene.
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Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 436/2009 Z. z. zo dňa 17. septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Senianske rybníky
Účinnosť: 1. 11. 2009
Kód územia: SKCHVÚ024
Rozloha: 2 668,47 ha
Lokalizácia: 48° 41´ 21´´ N 22° 3´ 37´´ E
Administratívne začlenenie: Košický kraj – okres Michalovce (83,0 %), okres Sobrance (17,0 %)
Nadmorská výška: 100 – 104 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 13,6 %.
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: 
Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, Michalovce

Charakteristika územia
CHVÚ Senianske rybníky sa nachádza vo východnej časti 
Slovenska, v severovýchodnej časti Východoslovenskej níži-
ny, v celku Východoslovenská rovina. Územie je lokalizované 
medzi Iňačovskou tabuľou a Sobraneckou rovinou, v zníženi-
ne Senianska mokraď. CHVÚ Senianske rybníky sa prekrýva 
s chránenými územiami NPR Senianske rybníky, ÚEV a s Ram-
sarským územím Senné.
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V CHVÚ sú zastúpené najmä vodné biotopy, akými sú mokrade, močiare, rybníky a menšie rieky – Čierna voda a Okna. Riečky majú 
v súčasnosti charakter kanálov, podobne ako ostatné odvodňovacie a melioračné kanále v území. V minulosti zaberali významnú časť 
územia prirodzené aluviálne lúky. V súčasnosti ich tvoria už len zvyšky spolu s fragmentmi močiarov v okolí rybníkov, ktoré sa nachá-
dzajú v terénnej depresii inundačného územia Čiernej vody. V území sa tak zachovali napr. spoločenstvá obojživelných rastlín, ktoré sú 
adaptované na kolísanie vodnej hladiny až po obnaženie dna (napr. typu Magnopotamion a Hydrocharition). Významné zastúpenie majú 
aj lúky a pasienky – psiarkové aluviálne lúky a lúky zväzu Cnidion venosi. Zvyšný podiel územia zaberá mozaikovitá poľnohospodárska 
krajina a rozptýlená zeleň.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Na území CHVÚ bolo celkove zistených 283 vtáčích druhov, čo 
predstavuje 81 % z celkového počtu druhov vtákov zistených na 
Slovensku do r. 2007. Z tohto počtu je 119 druhov hniezdiacich, 
čo predstavuje 34 % druhov hniezdiacich na Slovensku. Z celko-
vého počtu vtáčích druhov je 153 viazaných na vodu, mokrade 
a na vlhké lúky.

CHVÚ Senianske rybníky je jedným z najvýznamnejších území 
na Slovensku pre hniezdenie beluše malej, beluše veľkej, brehára 
čiernochvostého, bučiaka veľkého, čoríka bahenného, chavkoša 
nočného, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, lyžičiara bieleho, šabliarky modronohej a volavky purpurovej. Územie reprezentuje 
jedno z dvoch  hniezdisk lyžičiara bieleho na Slovensku. Hniezdi tu druhá najväčšia populácia beluše veľkej. CHVÚ je jedným z dvoch 
území na Slovensku, kde pravidelne hniezdi volavka purpurová, ako aj jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku, kde hniezdi 
beluša malá (v niektorých rokoch tu hniezdi až okolo 50 % slovenskej populácie), bučiak veľký (hniezdi tu približne 10 % slovenskej popu-
lácie), čorík bahenný (v rokoch, keď tu tento fluktuujúci druh hniezdi, tvorí aj 50 % slovenskej hniezdiacej populácie druhu) a chochlačka 
bielooká. Rovnako je CHVÚ jedným z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie chavkoša nočného a kalužiaka červenonohého 
(v úspešných rokoch tu hniezdi okolo 20 % hniezdnej populácie v SR) a jedným z piatich najvýznamnejších  hniezdisk pre kaňu močiarnu. 
Každý rok tu hniezdi asi 7 % národnej populácie druhu.

Ďalšími významnými hniezdiskami vtákov, ktoré sa pravidelne vyskytujú v území, sú druhy stojatých vôd s porastami makrofytov, napr. 
s porastami trsti a pálky. Patria k nim napr. bučiačik močiarny, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, chriašteľ vodný, chriašť malý, kačica 
chripľavka, potápka čiernokrká a potápka malá. Územie je rovnako významné pre mnohé migrujúce druhy vtáctva. Je dôležitou migračnou 
zastávkou napr. pre žeriavy popolavé.

Prírodné bohatstvo Senianskych rybníkov pútalo pozornosť ornitológov už koncom 19. storočia. V porovnaní s ostatnými CHVÚ z územia 
Senianskych rybníkov existuje dostatok publikovaných prác, ktoré sa zaoberajú výskytom vtáctva. Históriu ornitologického výskumu na 
Sennom zhrnul Danko (2011). Z najstarších publikovaných prác o území sú známe údaje od Gaala (1896) a Hrabara (1932). Historické 
údaje z obdobia rokov 1932 – 1948 sa zachovali v denníku Ehrenheimovcov. V povojnovom období sa venovali výskumu a návštevám 
územia Bališ a Ferianc. Weisz založil v roku 1953 výskumnú „Stanicu ochrany prírody a kraja v Sennom“ v senianskom kaštieli, v rokoch 
1954 – 1960 tam prebiehal ornitologicko -helmintologický výskum. V r. 1952 vypracoval Sládek návrh na zriadenie ornitologickej rezervá-
cie v Sennom. Navrhol, aby sa zabezpečilo zadržiavanie vody na lúkach čo najdlhšie a aby sa presadil zákaz poľovania na vtáky na území 
rezervácie. Prvá štátna prírodná rezervácia „Senné“ bola vyhlásená v roku 1953. V 70. rokoch 20. storočia študoval územie Voskár. V roku 
1974 bol najsevernejší rybník vyhlásený za štátnu prírodnú rezerváciu. Mošanský pôsobil ako zoológ vo Východoslovenskom múzeu v Ko-
šiciach. Skúmal avifaunu Senného po vybudovaní rybníkov. Publikoval čiastkové výsledky o tejto lokalite vo svojich viacerých prácach 
(Mošanský 1977a, b, 1978, 1979, 1985, 1992, Mošanský a Danko 1985). Danko sledoval lokalitu v rokoch 1974 – 2003. Publikoval mnoho 
prác o výskyte vzácnejších druhov vtáctva. Súhrnne spracoval faunu vodného vtáctva v prácach Danko (1995, 2006, 2011). Z profesio-
nálnych ornitológov na území pôsobili Balla, ďalej Wieland a Driessen (Wieland 1999), Pačenovský (Pačenovský 2002, 2006, Mošanský 
a Pačenovský 1993, Uhrín a Pačenovský 2010) a ďalší (Repel a kol. 2009). V r. 1994 bola rezervácia prekategorizovaná na NPR. Aktuálny 
stav a situácia výberových druhov vtáctva v CHVÚ boli monitorované v rámci viacerých projektov, ktoré významne prispeli k zlepšeniu 
poznatkov o vtáctve v území.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Beluša malá
Populačný trend beluše malej je v predmetnom CHVÚ hodnotený ako stabilný. V ro-
koch 2010 – 2012 hniezdila beluša na jednom z ostrovov v NPR Senianske rybníky, iba 
v roku 2010 hniezdila aj v trstine v kolónii chavkošov na rybníku CH4. Počet párov bol 
v uvedených rokoch 12, 12 a 13. Hniezdiace páry využívajú na zber potravy lokality 
v rámci celého územia CHVÚ (rybničná sústava, NPR, aluviálne lúky a mokrade).

Beluša malá (Egretta garzetta)
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Beluša veľká
Populačný trend beluše veľkej je v predmetnom CHVÚ hodnotený ako klesajúci. Druh hniezdi v NPR 
Senianske rybníky a na viacerých rybníkoch v rámci rybničnej sústavy: na rybníkoch CH4, CH6 a CH7. 
V v rokoch 2010 – 2012 dochádzalo k istému preskupeniu hniezdnych párov, čo sa prejavilo tak, že beluše 
začali využívať na hniezdenie postupne aj rybníky CH6 a CH7. Význam rybníka CH4 pre hniezdenie 
beluší veľkých sa znížil. V CHVÚ boli registrované nasledujúce počty hniezdiacich párov: 2010 (40), 2011 
(35), 2012 (29). Príčiny poklesu nie sú známe. V budúcnosti ich bude potrebné skúmať, aby bolo možné 
úbytok zastaviť, prípadne zvrátiť.

Brehár čiernochvostý
Populačný trend brehára čiernochvostého je v CHVÚ 
hodnotený ako klesajúci. Počas rokov 2010 – 2012 bre-
háre v CHVÚ nehniezdili. Pozorované boli iba jednot-
livé vtáky a tokajúci pár nad vypustenými rybníkmi 
a na dočasne zaplavených plytkých mokradiach v okolí 

rybníkov. Posledný prípad predpokladaného hniezdenia 1 páru pochádza z roku 2008 zo 
zaplavenej poľnej lokality Benišrad pri Iňačovciach. V minulosti hniezdili breháre na za-
mokrených lúkach v okolí rybničnej sústavy a na vypustených rybníkoch. Už v tom čase 
však bol stav populácie kriticky nízky v dôsledku zhoršeného stavu lúk v okolí rybničnej 
sústavy. Na lúkach sa prestalo pásť, skončilo sa ich pravidelné kosenie, pričom vysoká 
vegetácia v okolí lúčnych mokradí nie je na hniezdenie brehára vyhovujúca. Pre záchranu druhu bude nutné do budúcna uvažovať o vypra-
covaní vhodnej kombinácie regulovaného zatápania vlhkých lúk pomocou stavidiel nielen na lúke Ostrovík a zadržiavaním zrážkovej vody 
s citlivým kosným a pastevným manažmentom biotopov vlhkých lúk.

Bučiak veľký
V období rokov 2010 – 2012 bol počet predpokladaných hniezdiacich párov v CHVÚ na rybníkoch 4 – 6. Celkový počet volajúcich samcov/
hniezdiacich párov je však v skutočnosti ešte o niečo vyšší, lebo okrem rybníkov boli zaznamenané aj 1 – 2 samce v lokalite Ostrovík. Tento 
počet sa neskôr mierne zvýšil, pretože v dôsledku pokračujúceho monitoringu (Chrašč in litt.) bolo zistených v celom CHVÚ v roku 2014 
8 volajúcich samcov. Na základe podkladov z rokov 2010 – 2012 sa javí trend vývoja populácie bučiaka v CHVÚ ako klesajúci, skutočný 
stav môže byť o niečo lepší: stabilný, resp. fluktuujúci (v roku 2014 mohlo ísť iba o prechodné zvýšenie počtu volajúcich samcov spôsobené 
lepšími podmienkami v CHVÚ Senianske rybníky v porovnaní so susedným CHVÚ Medzibodrožie, kde ako následkom nedostatku zrážok 
v druhej polovici roka 2013 došlo v roku 2014 k zhoršeniu podmienok a vyschol tu celý rad močiarov využívaných bučiakmi).

Čorík bahenný
V rokoch 2010 – 12 hniezdilo v CHVÚ 0 – 40 párov. Hniezdia najmä v NPR Senianske rybníky, ale aj na iných vodných plochách v CHVÚ 
v závislosti od rozsahu porastu vhodných rastlín umožňujúcich hniezdenie čoríkov (najmä stavikrv). Ako fluktuant v niektorých rokoch 
úplne chýba ako hniezdič. V roku 2009, po stabilizovaní vodnej hladiny v NPR, v dôsledku utesnenia južnej hrádze a úpravy nápustného 
aj výpustného objektu došlo k výraznému zvýšeniu počtu až na 120 – 130 párov, čo sa približovalo k dlhodobému maximu v rámci lokality 
a čo zrejme súviselo aj so zvýšeným prívodom živín potom, ako bola NPR v roku 2008 dočasne takmer vypustená kvôli prácam prebieha-
júcim na južnej hrádzi. Príčiny následného poklesu populácie však nie sú dostatočne známe, a preto sa treba zamerať na prieskum faktorov 
ovplyvňujúcich početnosť čoríka bahenného v CHVÚ Senné a v závislosti od nich prijať opatrenia na zlepšenie stavu.

Chavkoš nočný
Populačný trend chavkoša nočného je klasifikovaný ako fluktuujúci. Druh hniezdi ak-
tuálne iba na jednom ostrove v NPR Senianske rybníky. Okrem NPR hniezdil v r. 2010 
aj v trstine (rybník CH4). V rokoch 2010 – 2012 bola zistená nasledujúca početnosť 
hniezdnych párov: 25, 20 a 40 párov. V porovnaní s početnosťou v čase vedeckého návrhu 
(80 – 130 párov) je súčasný stav hniezdiacich párov nižší. Úbytok je pravdepodobne zaprí-
činený presunom časti hniezdiacich párov do Medzibodrožia, kde vznikla nová hniezdna 
kolónia počítajúca minimálne 200 párov pri Kráľovskom Chlmci. Vtáky hniezdiace v NPR 
Senianske rybníky lovia potravu na veľkej časti v rámci CHVÚ Senianske rybníky, pričom 
okrem rybničnej sústavy a NPR využívajú na zber potravy aj zaplavené lúky a novovytvo-
rené mokrade na okolitých lúkach v CHVÚ.

Kalužiak červenonohý
Populačný trend kalužiaka červenonohého je hodnotený ako stúpajúci. Na Ostrovíku bolo v roku 2012 zistených 7 hniezdiacich párov. 
Okrem Ostrovíka je počet potenciálnych  hniezdisk ešte vyšší. Hniezdenie bolo zaznamenané na ďalších aluviálnych lúkach v rámci 
CHVÚ; napr. 2 páry boli registrované na lokalite Blatá v roku 2013 a 1 pár bol zistený v roku 2013 v lokalite Senné-juh. Populačný trend je 
však fluktuujúci. V rokoch 2010 až 2014 hniezdilo len na sledovaných lokalitách v území 0 – 7 párov. Odhad celkovej populácie v CHVÚ 
na všetkých vhodných biotopoch vrátane lúky Ostrovík v sledovanom období bol 2 – 15 párov. Kolísanie hniezdiacich párov bolo zaprí-
činené kolísaním zrážok počas uvedených rokov. Od roku 2011 je hniezdenie druhu zabezpečené špeciálnym manažmentom biotopov na 
lúke Ostrovík a na aluviálnych lúkach Blatá a Senné -juh. Manažment spočíva v cielenom zaplavovaní lúčnych biotopov a v zadržiavaní 
zrážkových vôd v období marec – jún pomocou stavidiel, pričom úroveň zaplavenia je úmerná množstvu zrážok najmä v priebehu zimy 

Beluša veľká (Egretta alba)Beluša veľká (Egretta alba)

Brehár čiernochvostý (Limosa limosa)Brehár čiernochvostý (Limosa limosa)

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
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a začiatkom jari. Okrem toho pre udržanie vhodných podmienok pre hniezdenie je dôležité aj zabezpečenie nízkeho porastu (pasením, 
kosením), ktoré sa predovšetkým na lúke Ostrovík v posledných rokoch takisto vykonáva.

Kaňa močiarna
V rokoch 2010 – 2012 bolo zistených 13 – 29 párov. V rámci tohto počtu sú zarátané aj 2 hniezdiace páry na lokalite Ostrovík v roku 2012. 
Skutočné počty párov boli ešte o niečo vyššie, keďže ďalších 3 – 5 párov hniezdi v závislosti od hydrologických podmienok, od množstva 
zrážok a dostupnosti potravy v ďalších lokalitách v rámci CHVÚ, a to na lokalite Blatá, v lokalite Senné -juh a Šianec. K udržiavaniu popu-
lácie na aktuálnej úrovni, resp. k zlepšeniu jej stavu prispieva udržiavanie a vytváranie nových mokradí a ich regulovanie pomocou, stavi-
diel, ako významný stabilizujúci faktor. Pod nižší počet 13 hniezdiacich párov v roku 2010 sa zrejme podpísalo extrémne daždivé počasie 
a vysoký vodný stav na niektorých lokalitách.

Lyžičiar biely
Populačný trend lyžičiara bieleho v predmetnom území je fluktuujúci. Druh hniezdi ak-
tuálne iba na rybničnej sústave. V rokoch 2010 – 2012 bol lyžičiar zaznamenaný ako hniez-
dič na dvoch rybníkoch – CH4 a CH6, v celkovom počte 35, 37, 21 párov. V porovnaní 
s početnosťou v čase vedeckého návrhu bola početnosť v rokoch 2010 – 2012 relatívne vy-
soká. V rokoch 2010 – 2011 dokonca mierne presiahla dlhodobé maximá počtu hniezdia-
cich párov v porovnaní s údajmi vo vedeckom návrhu (0 – 32 párov; r. 2003). Pre zvýšenie 
hniezdnej úspešnosti na lokalite je dôležité predovšetkým zabezpečenie minimálne udrža-
nia aktuálnej rozlohy vhodného hniezdneho biotopu – porastov podmáčaných makrofytov 
na rybníkoch, kde hniezdia. Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť potrebný pokoj v čase hniez-
denia a zdroje potravy pre hniezdnu kolóniu lyžičiarov. Tieto potravné zdroje sú niekedy 
aj veľmi vzdialené od hniezdiska a lyžičiare často lietajú za potravou na veľké vzdialenosti 

(vyše 10 km) na plytké mokrade až do CHVÚ Medzibodrožie. Významné miesta zberu potravy pre lyžičiare, ktoré je potrebné chrániť a za-
chovávať, sa nachádzajú aj v rámci CHVÚ: plytké mokrade na zaplavovaných lúkach, na Ostrovíku, na Blatách, v lokalite Senné -juh, v NPR 
Senianske rybníky. Je možné predpokladať, že zvýšenie úspešnosti hniezdenia aj zvyšovanie počtu párov lyžičiarov hniezdiacich v CHVÚ 
v posledných rokoch súvisí aj s vytváraním plytkých mokradí – vhodných lovísk aj v častiach CHVÚ nachádzajúcich sa mimo rybničnej 
sústavy (na zaplavovaných lúkach, na novovytvorených mokradiach a v NPR).

Šabliarka modronohá
Druh tu začal hniezdiť len nedávno (Danko a Mošanský 1986). Populačný trend šabliarky 
modronohej je v predmetnom CHVÚ hodnotený ako klesajúci. V rokoch 2010 – 2012 druh 
v území nehniezdil. Boli pozorované iba jednotlivé vtáky. Hlavnou príčinou bola absencia 
vhodných hniezdnych biotopov. Okrem uvedených rokov hniezdila šabliarka naposledy 
v roku 2009 na Ostrovíku (4 páry), na novo-
vytvorených hniezdnych ostrovoch a potom 
až v roku 2014 hniezdil jeden pár na rybníku 
CH11. V oboch prípadoch bolo hniezdenie šab-
liarok neúspešné v dôsledku zmeny hladín.

Volavka purpurová
Počet hniezdiacich párov v rámci CHVÚ je v súčasnosti 6 – 8. Hniezdia na viacerých lokalitách 
vrátane NPR a rybničnej sústavy (rybníky CH4, CH7) a lovia potravu na celej ploche CHVÚ. Využí-
vajú tak na lov potravy novovytvorené plytké mokrade na lúke Ostrovík a Blatá, v ktorých je úroveň 
hladiny udržiavaná pomocou stavidiel. Možno badať trend presunu časti hniezdiacich párov medzi 
lokalitami v rámci CHVÚ. Nové hniezdisko vzniklo na rybníku CH7 (v roku 2012) a v tom istom 
roku nebolo zistené hniezdenie na rybníku CH4. Súčasný stav početnosti je z dlhodobého pohľadu 
v porovnaní s 90. rokmi minulého storočia hodnotený ako klesajúci.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Senianske rybníky

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Beluša malá K1 15 12 – 13 stabilný

Beluša veľká K1 54 34 – 40 klesajúci

Brehár čiernochvostý K3 3,5 0 – 1 klesajúci

Bučiak veľký K1 8 4 – 6 klesajúci

Čorík bahenný K1 100   0 – 18 klesajúci

Chavkoš nočný K1 105 20 – 40 fluktuujúci

Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)

Šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)

Volavka purpurová (Ardea purpurea)
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Kalužiak červenonohý K3 3,5   2 – 15 stúpajúci

Kaňa močiarna K1 30 13 – 29 klesajúci

Lyžičiar biely K1 16 21 – 37 fluktuujúci

Šabliarka modronohá K1 5,5 0 – 4 klesajúci

Volavka purpurová K1 12 6 – 8 klesajúci

Ohrozenie
Hlavnými ohrozeniami CHVÚ Senianske rybníky je strata a poškodzovanie biotopov, vyru-
šovanie a odstrel vtáctva (vrátane nelegálneho odstrelu), nedostatok potravy, resp. potrav-
ných biotopov a intenzívny manažment rybníkov. K limitujúcim faktorom patrí ďalej aj ne-
dostatok zrážok, ostatné faktory ovplyvňujú početnosť predmetov ochrany menej významne.

Poškodzovanie či strata biotopov sa týka najmä poškodzovania porastov makrofytov na 
rybníkoch, vylúčenie likvidácie litorálnej alebo pobrežnej vegetácie (porastov trstín, pálky 
a pod.) je však ošetrené legislatívne vo vyhláške, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ. Zachovanie li-
torálnej a pobrežnej vegetácie je mimoriadne dôležité obzvlášť pre zachovanie  hniezdisk volavkovitých vtákov, kaní močiarnych hniezdia-
cich na chovných rybníkoch, ktoré sú súčasťou CHVÚ. Biotopy vtákov sú ohrozované aj intenzívnym manažmentom rybníkov, dôsledkom 
čoho na Sennom prestali hniezdiť a vo väčších počtoch aj migrovať bahniaky. Chýba im vhodný biotop bahnitého dna na vypustených 
rybníkoch. Niektoré z opatrení vykonávaných na zamokrených lúkach tento problém dokážu čiastočne eliminovať (uvedené nižšie).

Vyrušovanie a odstrel je ďalší okruh ohrození, ktoré je potrebné riešiť najmä prostredníctvom stráženia územia – rybničnej sústavy. Prí-
tomnosť strážcu ŠOP SR, ktorý má prístup na rybníky a dokáže dohliadať na prípadné nezákonné postupy (streľba na chránené druhy, 
vyrušovanie  hniezdisk vodných vtákov) a súčasne aj monitorovať priebeh hniezdenia vtáctva, je kľúčový vzhľadom na opakovane zazna-
menanú streľbu na chránené druhy v území v minulosti.

Nedostatok potravy a potravných biotopov sa prejavuje najmä v rokoch s nedostatkom zrážok. Všetky druhy volavkovitých vtákov a bro-
divcov hniezdiace na rybníkoch, priľahlých mokradiach a v NPR „Senianske rybníky“ potrebujú dostatok vhodných mokraďových bioto-
pov v okolí svojho hniezdiska, kane močiarne potrebujú dostatok vhodných lovísk (mokrade, lúky a i.). Tento problém je pomerne vážny, 
pretože veľká časť Východoslovenskej nížiny bola odvodnená a premenená na poľnohospodársku pôdu (z veľkej časti ornú pôdu), vodný 
režim bol pozmenený výstavbou sústavy kanálov. Tieto zmeny sa doposiaľ dotkli menej len okolia rybničnej sústavy, teda NPR a priľahlých 
lúčnych a mokraďových biotopov. Aj preto je stav týchto potravných biotopov taký dôležitý pre zabezpečenie priaznivého stavu kritério-
vých druhov vtákov.

Ochranárske aktivity
Vzhľadom na negatívny vývoj stavu biotopov v CHVÚ sa v území realizovalo viacero ma-
nažmentových opatrení na revitalizáciu biotopov. Boli zamerané predovšetkým na obnovu 
lúčnych biotopov, ktoré boli negatívne zasiahnuté ukončením pasenia a kosenia. Zároveň 
sa opatrenia dotkli južnej hrádze NPR Senné, ktorá bola v zlom stave a hrozil tak zánik naj-
významnejších  hniezdisk vodného vtáctva v CHVÚ. Významnejším opatrením vykonaným 
v území v období po r. 2000 bola stabilizácia vodnej hladiny v NPR Senianske rybníky. Akti-
vita mala priaznivý vplyv na vývoj hniezdnej populácie viacerých vtáčích druhov (volavky, 
beluše, kaňa močiarna). Ďalšie opatrenia zabezpečili udržiavanie priaznivého vodného režimu v jarnom období pomocou stavidiel na lúkach 
Blatá, Ostrovík, Senné -juh v okolí rybničnej sústavy v súlade s manipulačným poriadkom a po dohode s užívateľmi okolitých pozemkov. 
Aktivita bola realizovaná v rokoch 2008 – 2011, má priaznivý účinok na udržiavanie potravného biotopu pre volavky purpurové aj pre iné 
druhy brodivcov dodnes hniezdiace na CHVÚ. Časť lúk sa teda v jarnom období udržiava zaplavená a simuluje sa tak stav, ktorý bol v území 
každoročným javom až do veľkých melioračných úprav na Východoslovenskej nížine, ktoré viedli k odvodneniu mokradí. Volavkovité vtáky 
hniezdiace v NPR a na chovných rybníkoch v dôsledku výstavby stavidiel na uvedených lúkach v rokoch 2008 – 2011 využívajú na zber po-
travy aj okolité vlhké lúky. Opatrenia na zlepšenie stavu spočívali konkrétne v utesnení južnej hrádze, nápustu a výpustu do NPR Senianske 
rybníky, vo výstavbe 2 veľkých stavidiel (Iňačovce – Blatá a Senné -juh), v oprave, rekonštrukcii 2 ďalších veľkých stavidiel na lúke Ostrovík 
a vo výstavbe 3 malých stavidiel na vlhkých lúkach (Blatá, Tarnava). Tieto stavby zadržiavajú zrážkové vody na území od konca zimy do júna, 
čím zabezpečia vytvorenie vhodných hniezdnych biotopov pre vodné vtáky. Oprava južnej hrádze NPR bola veľmi dôležitá pre zlepšenie 
kvality vody v NPR a hniezdenia vzácnych druhov, napríklad potápky čiernokrkej, a pre cellkové zlepšenie podmienok pre hniezdiace druhy.

Okrem toho boli vytvorené umelé hniezdne a potravné biotopy pre migrujúce vtáky (bojovníky bahenné, mnohé bahniaky, kačice) na lúke 
Ostrovík. V rokoch 2007 – 2009 tu bol vytvorený potravný biotop pre chavkoše, beluše veľké, volavky purpurové, beluše malé, lyžičiare, 
chochlačky bielooké hniezdiace na rybničnej sústave a v NPR. Na umelom ostrovčeku v roku 2009 zahniezdili napr. šabliarky modronohé 
(hniezdenie však bolo neúspešné), v plytkých mokradiach, ktoré časom zarástli mokraďovým rastlinstvom, neskôr zahniezdili napr. cíbiky 
chochlaté, kalužiaky červenonohé, kačice chrapačky a ďalšie druhy.
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Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 193/2010 Z. z. zo 16. apríla 2005, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Slanské vrchy
Účinnosť: 15. 5. 2010
Kód územia: SKCHVÚ025
Rozloha: 60 247,42 ha
Lokalizácia: 48° 46´ 14´´ N, 21° 34´ 23´´ E
Administratívne začlenenie: Košický kraj – okresy Košice – okolie (35,4 %), Trebišov (14,9 %); Prešovský kraj – okresy Prešov (20,2 %), 
Vranov nad Topľou (29,5 %)
Nadmorská výška: 122 – 1 092 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 2,0 %
Príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Regionálne centrum ochrany prírody a krajiny, Prešov

Charakteristika územia
CHVÚ Slanské vrchy sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska v orogra-
fickom celku Slanské vrchy. Územie zasahuje do dvoch hlavných klimatických 
oblastí. Leží v mierne teplej a vlhkej a v mierne teplej a veľmi vlhkej klimatic-
kej oblasti. Najvyššie polohy CHVÚ zasahujú aj do mierne chladného, veľmi 
vlhkého okrsku. Územie sa nachádza v povodí riek Hornád (západná časť) 
a Bodrog (východná časť). Západné svahy pohoria v severnej časti CHVÚ 
odvodňuje Torysa a centrálnu časť Oľšava. Geologické podložie územia tvoria 
neogénne vulkanity – najmä pyroxenické andezity, iba lokálne sa vyskytujú 
pyroxenicko -amfibolické andezity. Z hydrogeologického hľadiska je význam-
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ným javom Herliansky gejzír na západnom okraji územia a početné minerálne pramene lokálneho významu (napr. Byšta, Terňa, Zlatá 
Baňa, Pavlovce a Herľany).

Najväčšiu časť územia tvoria listnaté lesy a zmiešané lesné porasty, ktoré v rámci lesných pozemkov zaberajú až 77,5 % plochy CHVÚ. 
Zvyšok výmery tvoria lúky, pasienky, intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina, ostatné biotopy, skalnaté a urbánne biotopy. V úze-
mí prevládajú bučiny, dubo -bučiny a dubiny, v podhrebeňových a hrebeňových oblastiach sú časté javorové horské lesy. Na odlesnených 
okrajoch CHVÚ sa nachádza orná pôda. Pasienky sú často zarastené náletovými drevinami. Významným prvkom územia sú skalné útvary 
a sutinové polia. Po celom obvode severnej časti Slanských vrchov sú vyvinuté jelšovo -jaseňové lužné lesy, vo väčšine prípadov v podobe 
brehových porastov alebo sprievodnej zelene väčších tokov.

CHVÚ Slanské vrchy sa v južnej časti prekrýva s dvoma územiami európskeho významu: SKUEV0327 Milič a SKUEV0326 Strahuľka 
a v severnej časti s územiami európskeho významu: SKUEV0390 Pusté pole a SKUEV0401 Dubnícke bane. V rámci územia je vyhlásených 
niekoľko maloplošných chránených území – 6 NPR, 13 PR, 5 PP, 1 CHA. Bezprostredne na hranicu CHVÚ nadväzuje chránené územie – 
NPP Herliansky gejzír.

Charakteristika avifauny a jej výskum
V rámci CHVÚ Slanské vrchy bolo doteraz zistených 231 druhov 
vtákov, čo je v súčasnosti 66,2 % z celkovej avifauny Slovenska. 
Z toho 136 druhov predstavujú hniezdiče (z nich 11 druhov hniez-
dilo už len v minulosti) a u 10 druhov sa predpokladalo hniezde-
nie. Na území zimovalo 82 druhov vtákov, v čase jarnej a jesennej 
migrácie (mimo hniezdičov a zimujúcich druhov) bolo zistených 
58 druhov. V jarnom a letnom období bez náznakov hniezdenia sa 
vyskytla len beluša veľká a eraticky sa vyskytlo 22 druhov. Z celko-
vého počtu zistených druhov 95 patrí do Červeného zoznamu vtákov Slovenska (Demko a kol. 2014).

CHVÚ Slanské vrchy je jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, 
ďateľ prostredný, chrapkáč poľný, muchárik bielokrký, muchárik malý, orol kráľovský, orol krikľavý, penica jarabá, sova dlhochvostá, strakoš 
obyčajný, tesár čierny včelár lesný, výr skalný a žlna sivá. Okrem týchto druhov hniezdi v území viac ako 1 % národnej populácie druhov 
hrdlička poľná, jariabok hôrny, krutohlav hnedý, lelek lesný, muchár sivý, orol skalný, prepelica poľná, pŕhľaviar čiernohlavý, škovránik 
stromový a žltochvost hôrny. Zo vzácnejších druhov dravcov, ktoré nie sú predmetom ochrany v CHVÚ, tu hniezdia v území napr. sokol 
rároh a sokol sťahovavý.

Prieskum vtáctva v Slanských vrchoch má dlhoročnú tradíciu a toto CHVÚ patrí medzi územia, ktoré sú dlhodobo lepšie poznané z orni-
tologického hľadiska. Prvý známy údaj z územia pochádza už z 19. storočia a popisuje hniezdenie muchárika malého (Petényi 1847). Ne-
skôr boli ďalšie jednotlivé údaje publikované v samostatných prácach (Frivaldszky 1891, Csörgey 1905, Podivín 1932, Hrabar 1932, 1942). 
Systematickejší prístup k ornitologickému prieskumu v území vnášajú súhrnné práce Mošanského (1972, 1974, 1975), ktorý kompletne 
spracúva dovtedajšie poznatky o výskyte dravcov na východnom Slovensku. V tom čase bolo v území aktívnych viacero osôb venujúcich 
sa prieskumu vtáctva a ornitológii. V severnej časti Slanských vrchov napríklad aktívne pôsobil Palášthy, ktorý svoje výsledky aj priebežne 
publikoval (Palášthy 1958a, b, 1960, 1963), okrem toho v území sledoval výskyt vtáctva aj Voskár (1976, 1983), ktorý sa viac venoval drav-
com ako ohrozenej skupine vtáctva a rovnako priebežne publikoval svoje práce, niektoré aj spoločne s Palášthym (Palášthy a Voskár 1963, 
1966, 1970). Medzi najaktívnejších ornitológov v území, ktorí sa cieľavedome a systematicky venujú prieskumu vtáctva, sa neskôr pridal 
Danko, ktorý rovnako priebežne publikoval svoje výsledky z výskumu dravcov (Danko 1967, 1970a, b, 1971, 1973, 1992). Neskôr v území 
pribudli desiatky ďalších aktívnych ornitológov a pozorovateľov vtáctva, ktorí pomohli k výraznému zlepšeniu poznatkov aj o ostatných 
druhoch vtáctva mimo detailne skúmaných dravcov. Takto boli skúmané napríklad hniezdne zoskupenia bukovo -dubových, dubovo-
-bukových a bukových lesov (Fiala 1997, Lešo 2003, Lešo a Kropil 2007, Stanko a kol. 2002). Napriek množstvu ornitologických prác však 
stále chýbalo zhrnutie známych poznatkov o území a ich celkové zhodnotenie. Takéto zhodnotenie bolo vydané len nedávno, keď o vtáctve 
Slanských vrchov vyšlo súhrnné dielo (Danko a kol. 2010), v rámci ktorého okrem množstva cenných údajov sú uvedené aj desiatky ďalších 
ornitológov pôsobiacich v území. Následne neskôr boli spresnené údaje o početnosti a výskyte druhov v celom CHVÚ, ktoré sú v území 
predmetom ochrany (Ridzoň a kol. 2014).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Bocian čierny
V rámci CHVÚ Slanské vrchy sa bocian čierny vyskytuje v súvislých listnatých lesoch všetkých 
typov v nadmorskej výške od 100 do 500 m. Preferuje hlboké a tiché časti porastov v blízkosti 
malých lesných vodných tokov. Hniezda bývajú umiestnené prevažne na buku alebo na dube. 
Vhodné stromy predstavujú dreviny s takmer vodorovnými mohutnými bočnými vetvami ale-
bo s rozložitými rázsochami. Oproti stavu uvádzanému vo vedeckom návrhu (28 hniezdnych 

Bocian čierny (Ciconia nigra)
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párov; Rybanič a kol. 2003) klesla miestna populácia v rámci CHVÚ na 15 – 25 párov. Závažnými dôvodmi úbytku populácie a opustenia  
hniezdisk sú lesohospodárske aktivity. Ide hlavne o znižovanie rozlohy starých lesných porastov, fragmentáciu porastov a zmenu vekovej 
a druhovej štruktúry lesov v dôsledku holorubnej ťažby, čo vedie k celkovej deštrukcii hniezdnych biotopov. K znižovaniu stavu populácie 
prispieva aj zhoršenie kvality potravných biotopov v dôsledku približovania dreva korytami potokov či splavovanie pôdy do potokov v úze-
miach s poškodeným pôdnym krytom. Následné zníženie priehľadnosti vody znemožňuje bocianom lov potravy.

Ďateľ bielochrbtý
V rámci CHVÚ Slanské vrchy sa ďateľ bielochrbtý vyskytuje od najnižšie položených častí až po najvyššie 
horské hrebene, ktoré presahujú 1 000 m n. m. Preferuje staré zmiešané lesné porasty, optimálne staršie 
ako 100 – 120 rokov, kde je dostatok mŕtveho alebo odumierajúceho dreva. Obýva hlavne bukové a zmie-
šané listnaté lesy s prímesou ihličnanov. Oproti stavu uvádzanému vo vedeckom návrhu (200 párov; Ry-
banič a kol. 2003) je aktuálny odhad populácie 150 – 230 párov v rámci CHVÚ mierne nižší. Súčasné 
údaje neumožňujú dostatočne posúdiť zmeny početnosti vzhľadom na malý počet plôch, kde sa dlhodobo 
opakuje monitoring. Zo získaných dát však možno predpokladať pokles početnosti o minimálne 10 % 
v porovnaní so stavom pred desiatimi rokmi. Hlavnou príčinou stavu je intenzívna lesohospodárska čin-
nosť, najmä úbytok starých lesných porastov a odstraňovanie hrubého mŕtveho dreva. Na plochách tak 
ostávajú len vekovo mladšie porasty nevhodnej štruktúry. V blízkej budúcnosti je pravdepodobné, že pri 
takomto pokračujúcom trende možno očakávať ďalšie zmenšovanie početnosti.

Ďateľ prostredný
V rámci CHVÚ Slanské vrchy sa ďateľ prostredný vyskytuje do nadmorskej výšky 700 m, pričom optimum jeho rozšírenia je do 500 m n. m.
Preferuje staré dubové alebo zmiešané lesy, optimálne staršie ako 120 rokov, kde je dostatok mŕtveho alebo odumierajúceho dreva. Za 
potravou zalieta aj do vekovo mladších porastov, kde hniezdi, iba ak sa tam vyskytuje dostatok mŕtveho dreva z fragmentov starších lesov. 
Oproti stavu uvádzanému vo vedeckom návrhu (400 párov; Rybanič a kol. 2003) aktuálna početnosť populácie sa odhaduje na rovnakej 
úrovni 300 – 400 párov so stabilným trendom populácie. K stabilnému trendu prispieva relatívna zachovanosť starých dubových porastov, 
hoci aj tu dlhodobo dochádza k ubúdaniu starších porastov a k odstraňovaniu hrubého mŕtveho dreva. Pokračujúca ťažba starých lesov 
môže v budúcnosti pravdepodobne zhoršovať kvalitu hniezdnych biotopov, preto možno očakávať pokles populácie ďatľa prostredného.

Chrapkáč poľný
Chrapkáč poľný sa vyskytuje v Slanských vrchoch v podhorských lúčnych zónach pohoria po takmer ce-
lom obvode CHVÚ. Jeho výskyt je v týchto lokalitách rozptýlený, no miestami pokrýva jeho areál súvislé 
územia v uvedenej časti CHVÚ. Osídľuje tu trávnaté porasty s vegetáciou vyššou ako 20 cm, v menšej 
miere toleruje aj trvalé trávne porasty porastené krovinami. Chrapkajúce samce boli zaznamenané aj na 
lokalitách osiatych ľanom a obilím. Veľkosť populácie v CHVÚ je dnes odhadovaná na úrovni 150 – 250 
volajúcich samcov a trend je klasifikovaný ako stabilný.

Muchárik bielokrký
Druh sa vyskytuje v lesnatej časti v celom CHVÚ od najnižšie 
položených častí po vrcholové partie. Obýva predovšetkým po-
rasty s vekom nad 80 rokov, optimálne podmienky však nachá-
dza v lesných porastoch s vekom nad 120 rokov, s dostatkom 

mŕtveho a odumretého dreva a dutín. V súčasnosti najväčšie ohrozenie druhu predstavuje zmena 
štruktúry lesných porastov, keď sa zvyšuje podiel lesných porastov vo veku do 60 rokov, ktoré 
druhu nevyhovujú. Napriek týmto zmenám je však stále trend početnosti druhu hodnotený ako 
stabilný a veľkosť populácie druhu na úrovni 3 700 – 5 300 párov.

Muchárik malý
Muchárik malý sa v Slanských vrchoch vyskytuje v lesných porastoch celého CHVÚ od najnižšie 
položených častí do podhrebeňových častí. V území je však jeho distribúcia nerovnomerná, pričom kopíruje výskyt vodných zdrojov. 
Hniezdne teritóriá nebývajú umiestnené ďalej ako 200 metrov od vodného zdroja (hoci občasného), väčšinou sa preto nachádza v dolinách, 
pričom sa vyhýba hrebeňom. Väčšinou preferuje lesy s prevahou buka s vekom nad 100 rokov. V lesoch mladších ako 60 rokov takmer 
úplne chýba. Súčasná veľkosť populácie druhu je hodnotená na úrovni 600 – 900 párov a hoci je tento údaj nižší ako údaj vo vedeckom 
návrhu (Rybanič a kol. 2003), nie je dôvodom poklesu, ale prehodnotenia početnosti. Trend druhu v území je hodnotený ako stabilný, ale 
v dôsledku obnovnej ťažby v kľúčových hniezdiskách druhu nie je vylúčené, že sa tento stav zmení k horšiemu.

Orol kráľovský
Na území CHVÚ v súčasnosti hniezdia len 3 páry orlov kráľovských, čo znamená pokles oproti predošlým mapovaniam o 3 – 4 páry. Nejde 
však o absolútny úbytok populácie, pretože v týchto prípadoch išlo len o presuny hniezdiacich párov zo Slanských vrchov na Východo-
slovenskú rovinu. V CHVÚ hniezdi druh v rozvoľnených a presvetlených listnatých lesoch, často v blízkosti lesných okrajov, resp. v ich 
nezapojených alebo inak presvetlených častiach (napr. rúbane, solitérne stromy, stromy čnejúce ponad mladiny a pod.). Dôvodom presunu 
vtákov zo Slanských vrchov na nové hniezdiská je pravdepodobne efektívnejšia a vhodnejšia potravná ponuka v nových oblastiach Výcho-
doslovenskej roviny. Napriek tomuto prirodzenému javu ďalšími faktormi, ktoré negatívne ovplyvnili miestnu populáciu orlov, sú aj leso-
hospodárske aktivity. Ide hlavne o zmenšovanie rozlohy vhodných lesných porastov. Sprievodnými negatívnymi javmi hospodárenia je aj 
vyrušovanie počas hniezdenia a poškodenie alebo zrútenie hniezd v dôsledku otvorenia porastu ťažbou a následného vplyvu vetra a dažďa.

Ďateľ bielochrbtý 
(Dendrocopos leucotos)

Chrapkáč poľný (Crex crex)

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
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Orol krikľavý
V rámci CHVÚ Slanské vrchy obýva orol krikľavý územie v nadmorskej výške od 230 do 
900 m. Hniezdi hlavne v bukových, dubovo -bukových a dubových lesoch, ktoré sú sústredené 
v okrajových častiach pohoria susediacich s poľnohospodársky využívanými plochami (orná 
pôda, trvalé trávne porasty). Hrebeňovým oblastiam sa orol krikľavý vyhýba. Potravný biotop 
je situovaný v predhorí samotného chráneného územia, ale predovšetkým v poľnohospodár-
skej krajine zasahujúcej do Východoslovenskej pahorkatiny, Beskydského predhoria a Košickej 
kotliny, teda do územia mimo CHVÚ, rozprestierajúceho sa okolo Slanských vrchov. Oproti 
stavu uvádzanému vo vedeckom návrhu (45 hniezdnych párov; Rybanič a kol. 2003) klesla 
miestna populácia v rámci CHVÚ na 32 – 38 párov. Príčinou poklesu môžu byť časté prípady 
poškodenia alebo zničenia hniezdneho biotopu v dôsledku intenzívnej ťažby v okolí hniezd. 

Následkom poškodenia hniezdiska sú opakujúce sa presuny párov a zvýšený počet neúspešných hniezdení bez produkcie potomstva. Ďalším 
nedostatkom je skutočnosť, že potravné biotopy tvoria len cca 25 % z celkovej výmery CHVÚ. Až 50 % párov z celkového počtu v CHVÚ 
má situované svoje loviská mimo CHVÚ, čím nastáva dôležitý problém v legislatívnom zabezpečení vhodných manažmentových opatrení 
v potravných biotopoch. Loviská v rámci CHVÚ ohrozuje hlavne premena trvalých trávnych porastov na iný druh pozemku, ďalej neobhos-
podarovanie poľnohospodárskej pôdy, výrub nelesnej drevinovej vegetácie, spaľovanie pokosenej biomasy po kosbe lúk, vypaľovanie strnísk 
po žatve poľnohospodárskych plodín a veľkoplošné pestovanie nevhodných poľnohospodárskych plodín prevažne na energetické účely.

Penica jarabá
Penica jarabá je rozšírená po obvode CHVÚ najmä v nižších polohách, a to do výšky 500 m n. m. Obýva tu 
predovšetkým extenzívne suché trávnaté porasty a pasienky s rozsiahlejšími porastmi krovín (napr. hlohy, 
trnka) a so solitérnymi skupinami drevín, menej aj okraje lesov a remízky alebo prieseky pod elektrickými 
vedeniami. Aktuálny trend populácie druhu v území je hodnotený ako stabilný.

Sova dlhochvostá
V rámci CHVÚ Slanské vrchy sa sova dlhochvostá vy-
skytuje v celom pohorí v nadmorskej výške od 100 do 
1 000 m. Preferuje súvislé listnaté lesy hlavne v kom-
binácii s bukom a menej s dubom. Hniezdi v starých 
hniezdach dravcov, v pahýľoch po zlomených a vyhni-

tých starých stromoch a zriedkavejšie aj v uzavretých dutinách. V mladších porastoch 
bez vhodnej ponuky miest na hniezdenie prijíma aj búdky. Oproti stavu uvádzanému 
vo vedeckom návrhu (260 párov; Rybanič a kol. 2003), aktuálna početnosť populácie 
sa odhaduje na 200 – 400 párov s krátkodobou osciláciou zapríčinenou dostupnosťou 
potravy, predovšetkým populácie drobných hlodavcov. Uvedený aktuálny stav počet-
nosti sa doposiaľ týka len juhozápadnej časti pohoria (Milíč, Bogota a Mošník od Slanca po Mudrovce, Mihók unpubl.). Negatívnymi 
faktormi, ktoré môžu potenciálne zapríčiniť pokles miestnej populácie sov dlhochvostých, sú lesohospodárske aktivity v území CHVÚ. 
Ide o nevhodné spôsoby ťažby porastov (najmä holorubný a clonný spôsob), ktoré zapríčiňujú fragmentáciu, zmenšovanie rozlohy starých 
lesných porastov a zmenu vekovej aj druhovej štruktúry lesov.

Strakoš obyčajný
Druh charakteristický pre okrajové podhorské lúčne a poľnohospodársky využívané časti Slanských vrchov. Vyskytuje sa tu v častiach 
územiach s dostatočným zastúpením krovín, pričom obsadzuje aj izolované, krovinami zarastené lúčne a poľné enklávy v častiach CHVÚ 
s prevažujúcimi lesnými porastmi. Podobne ako populácia penice jarabej viazaná na podobné biotopy je hodnotená ako stabilná aj popu-
lácia strakoša obyčajného v CHVÚ.

Tesár čierny
V území sa vyskytuje vo všetkých lesných porastoch bez ohľadu na drevinovú skladbu, pričom limitom na jeho výskyt je vek porastov. Vy-
skytuje sa predovšetkým v porastoch vo veku nad 80 rokov, optimum nachádza v porastoch starších ako 100 – 120 rokov s dostatkom mŕt-
veho a odumretého dreva. Za potravou môže zalietať aj do mladších porastov s výskytom mŕtveho dreva, no v týchto porastoch nehniezdi. 
Trend populácie tesára čierneho v území je klasifikovaný ako stabilný, veľkosť populácie je však dnes uvádzaná na nižšej úrovni 100 – 150 
párov ako vo vedeckom návrhu (110 – 210 párov) v dôsledku spresnenia stavu.

Včelár lesný
V rámci CHVÚ Slanské vrchy sa včelár lesný vyskytuje v nižších a stredných polo-
hách po celom území CHVÚ. Hniezdnym biotopom sú staršie listnaté lesy (dubové, 
bukové) nadväzujúce na lúky a pasienky s dostatkom blanokrídleho hmyzu. Menej 
obýva aj zmiešané porasty s prímesou borovice lesnej. Oproti stavu uvádzanému 
vo vedeckom návrhu (62 hniezdnych párov; Rybanič a kol. 2003) aktuálna počet-
nosť populácie sa odhaduje na 60 až 80 párov so stabilným trendom populácie. Na 
dosiahnutie priaznivého stavu bude potrebné do budúcnosti zabezpečiť zachovanie 
starých lesných porastov nad 80 rokov, obmedziť vyrušovanie hniezdiacich párov 
a udržať súčasnú rozlohu extenzívne využívaných trvalých trávnych porastov.

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Penica jarabá (Sylvia nisoria)

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Včelár lesný (Pernis apivorus)Včelár lesný (Pernis apivorus)
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Výr skalný
Výr skalný sa vyskytuje po obvode celého pohoria, jeho distribúcia je však nerovnomerná, v závislosti od prítomnosti skalnatých biotopov 
vhodných na hniezdenie. Najhustejšie obsadenými oblasťami sú okraje juhozápadnej (od Slanca po Mudrovce) a stredovýchodnej (od 
Dargova po Juskovu Voľu) časti pohoria. Zreteľne nižšia hustota druhu je v severnej časti pohoria. Na hlavnom horskom hrebeni a pozdĺž 
okraja juhovýchodnej časti pohoria druh úplne absentuje. V súčasnosti je populácia druhu v území odhadovaná na úrovni 15 – 20 párov 
zhodne so stavom udávaným vo vedeckom návrhu.

Žlna sivá
Druh sa vyskytuje v lesnatej časti CHVÚ od najnižšie položených častí až po najvyššie lokality. Vyskytuje sa predovšetkým v lesných poras-
toch vo veku 80 rokov. Optimálne podmienky nachádza v lesoch vo veku nad 100 rokov. Potravu však vyhľadáva aj v mladších porastoch 
s otvorenými plochami. Preferuje najmä bukové, dubové a zmiešané listnaté lesy s menším zápojom, ekotonové spoločenstva a okraje lesa 
so zarastajúcimi lúkami. Súčasný populačný trend druhu je v území hodnotený ako stabilný.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Slanské vrchy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny K1 28 15 – 25 klesajúci

Ďateľ bielochrbtý K1 200 150 – 230 neznámy

Ďateľ prostredný K1 400 300 – 500 neznámy

Hrdlička poľná 1 % 700    600 – 1 580 rastúci

Chrapkáč poľný1 K1 120 150 – 250 stabilný

Jariabok hôrny 1 % 150 20 – 30 neznámy

Krutohlav hnedý 1 % 500 300 – 500 neznámy

Lelek lesný 1 % 15 10 – 20 neznámy

Muchár sivý 1 % 650    600 – 1 000 neznámy

Muchárik bielokrký K1 4 500 3 700 – 5 300 neznámy

Muchárik malý K1 1 500 600 – 900 neznámy

Orol kráľovský K1 6 2 – 3 klesajúci

Orol krikľavý K1 45 32 – 48 stabilný

Orol skalný 1 % 2 2 – 3 stabilný

Penica jarabá K1 800    700 – 1 000 stabilný

Prepelica poľná 1 % 110   80 – 140 stabilný

Pŕhľaviar čiernohlavý 1 % 1 100   800 – 1200 stabilný

Sova dlhochvostá K1 260 200 – 400 stabilný

Strakoš obyčajný K1 2 000 1 700 – 2 000 stabilný

Škovránik stromový 1 % 70    0 – 10 klesajúci

Tesár čierny K1 160 100 – 150 stabilný

Včelár lesný K1 62 45 – 80 stabilný

Výr skalný K1 18 15 – 20 stabilný

Žlna sivá K1 120   90 – 150 neznámy

Žltochvost hôrny 1 % 175 10 – 20 klesajúci
1 volajúce samce

Ďalšie významné druhy
Hrdlička poľná
Na území obýva bežne okraje lesa, lesné fragmenty, líniovú zeleň a vyššie porasty krovín a drevín na 
poľnohospodárskej pôde. V lesoch fragmentovaných obnovnou ťažbou zasahuje aj hlbšie do lesných 
porastov. Trend druhu je v súčasnosti hodnotený ako rastúci s odhadom početnosti na úrovni 600 
– 1 580 párov.

Hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
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Lelek lesný
Patrí doposiaľ medzi najmenej známe druhy v CHVÚ, je známych len niekoľko lokalít s jeho výskytom. Väčšinou ide o okraje lesa s roz-
voľnenými porastmi drevín, rúbane, resp. okolie kameňolomov. Vzhľadom na minimálne množstvo údajov o výskyte tohto druhu, nie je 
možné aktuálne hodnotiť ani trend početnosti lelka.

Muchár sivý
Hniezdi v území ako v lesných porastoch (staršie listnaté lesy), tak v líniovej zeleni, starších sadoch, 
ale aj v intravilánoch. Na základe zlepšenia údajov o početnosti tohto druhu došlo k miernemu 
zvýšeniu početnosti, jeho trend však nie je možné v súčasnosti hodnotiť.

Orol skalný
Aktuálne hniezdia v CHVÚ 3 páry orlov skalných, 2 v masíve Šimonky a 1 v masíve Miliča. Trend 
populácie orla skalného je hodnotený ako stabilný.

Prepelica poľná

Druh obýva v stabilných počtoch okrajové časti CHVÚ.

Pŕhľaviar čiernohlavý
Stabilný trend populácie bol zistený aj v prípade druhov viazaných na poľnohospodársky využívané pozemky, a to pri prepelici poľnej aj 
pri pŕhľaviarovi čiernohlavom. Odhad veľkosti jeho populácie ostal nezmenený v porovnaní s vedeckým návrhom.

Škovránik stromový
Naopak, výrazný pokles populácie bol zaznamenaný u škovránika stromového pravdepodobne 
v dôsledku zhoršenia stavu biotopu.

Žltochvost hôrny
Rovnako klesajúci trend bol zaznamenaný aj pri žltochvostovi hôrnom, keďže zaniklo viacero v mi-
nulosti známych lokalít. V súčasnosti sa vyskytuje v lesných porastoch už len ojedinele v riedkych 
bučinách na hrebeňoch Slanských vrchov. Väčšina populácie tohto druhu je však dnes podľa všetké-
ho skoncentrovaná do intravilánov obcí susediacich s lesmi, ktoré nie sú súčasťou CHVÚ.

Ohrozenie
Hlavnými ohrozeniami v území v súčasnosti 
sú nevhodne usmernené lesohospodárske práce. Nejde však len o fragmentáciu les-
ných porastov a o úbytok starších lesných porastov s dostatkom mŕtveho dreva po-
skytujúcich vhodné podmienky na hniezdenie niektorých druhov (ďateľ bielochrbtý, 
muchárik malý a pod.). Významným rizikom je aj neusmernená ťažba, ale tiež vý-
chovné zásahy a iné lesohospodárske práce v okolí hniezd dravcov a bociana čierneho. 
Pre dutinové hniezdiče je problematickým neponechávanie hniezdnych stromov pri 

zásahoch do lesných porastov, ako aj pestovanie rovnovekých porastov nevhodne štruktúrovaných, ktoré poskytujú nevhodné podmienky 
na hniezdenie týchto druhov vtáctva.

V poľnohospodárskej krajine je hlavným rizikom zanechávanie pastvy či poľnohospodárstva na niektorých lokalitách, čo vedie k strate lo-
vísk k zarastaniu, zarastaniu týchto lokalít kríkmi. Takýto stav síce môže dočasne vyhovovať niektorým druhom (penica jarabá, strakoš 
obyčajný), ale pri dlhodobej absencii manažmentu sukcesia pokročí natoľko, že lokality nevyhovujú ani uvedeným druhom. Naopak, v nižšie 
položených častiach CHVÚ je problémom intenzifikácia hospodárenia na poľnohospodárskych pozemkoch. Doposiaľ sú relatívne často 
registrované aj úhyny vtáctva na neoznačených elektrických vedeniach neošetrených chráničkami a zvýrazňujúcimi prvkami proti kolíziám.

Ochranárske aktivity
V rámci prípravy programu starostlivosti o les je potrebné nastaviť ich tak, aby zohľadňovali nároky druhov, ktoré sú predmetmi ochrany 
v území, aby vždy v území ostali zachované dostatočne veľké fragmenty lesa vo veku nad 80 rokov, a aby zároveň nedochádzalo k znižovaniu 
výmery lesa vo veku nad 80 rokov. Pri obnovnej a výchovnej ťažbe je zároveň potrebné ponechávať v poraste významné dutinové stromy. 
Takisto je pri obnovnej ťažbe potrebné ponechávať aspoň päť stromov na hektár na dožitie. Zároveň je dôležité dohľadávať hniezda dravcov 
a bocianov čiernych a v prípade potreby zasadiť sa o vyhlásenie ochraných zón v okolí ich hniezd. V prípade rozľahlejších rovnovekých 
porastov vo veku pod 80 rokov je potrebné zlepšiť hniezdne podmienky pre sovy a dutinové hniezdiče vyvesovaním búdok v porastoch.

Na poľnohospodárskych pozemkoch je potrebné neznižovať rozlohu trávnych porastov a zároveň zabrániť vhodným nastavením dotá-
cií opusteniu obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy. V prípade porastov krovín, ktoré sú hniezdiskami vtáctva, je na jednej strane 
potrebné zamedziť ich veľkoplošnej likvidácii na energetické účely, na štiepkovanie. Na strane druhej je potrebné vhodne usmerniť ma-
nažment (likvidáciu, preriedenie) tých častí krovín a porastov drevín na neobhospodarovaných poľnohospodárskych plochách, ktoré už 
nespĺňajú podmienky na hniezdenie vtáctva, ktoré je predmetom ochrany v CHVÚ.

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Žltochvost hôrny 
(Phoenicurus phoenicurus)
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Chránené vtáčie územie Slovenský kras

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 192/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras
Účinnosť: 15. 5. 2010
Kód územia: SKCHVÚ027
Rozloha: 43 860,24 ha
Lokalizácia: 48° 34´ 43´´ N, 201° 40´ 34´´ E
Administratívne začlenenie: Košický kraj – okresy Rožňava (76,3 %), Košice – okolie (23,7 %)
Nadmorská výška: 188 – 1 030 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 88,4 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Národného parku Slovenský kras, Brzotín

Charakteristika územia
Slovenský kras, ako aj rovnomenný ná-
rodný park sa nachádza na juhu východ-
ného Slovenska, v pohraničí s Maďarskom. 
Tam hraničí s maďarským národným par-
kom Aggtelek a na severe priamo susedí 
s CHVÚ Volovské vrchy.

Je to pravdepodobne najväčšie krasové 
územie strednej Európy, oblasť ôsmich vá-
pencových planín, rozčlenených dolinami 
a kaňonmi v juhozápadnej časti Košického 
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kraja. Na vápencovom podloží sa vyskytujú rôzne typy biotopov. Pestrosť reliéfu, biotopov a tiež fauny a flóry podmieňuje prevýšenie 
takmer 900 metrov, čo ovplyvnilo zastúpenie lesných vegetačných stupňov. Plošne najviac zastúpené sú dubové, bukové, menej jedľovo-
-bukovo -smrekové porasty, ktoré vystupujú až k hrebeňovým polohám. Pre južné svahy a ich úpätia sú typické drieňové dúbravy a skalné 
lesostepi s xerotermnými krovinami. Na severných svahoch planín prevládajú bukové a jedľovo-bukové lesy. Významne sú tam zastúpené aj 
lúčne a pasienkové biotopy. V pasienkovej planinovej krajine je množstvo solitérnych stromov a kde -tu ešte nájdeme aj zvyšky niekdajších 
rozľahlých sadov a viníc.

CHVÚ je lokalizované hlavne v oblasti panónskeho biogeografického regiónu a prelínajú sa tam druhy charakteristické pre panónsku 
(v južnej a juhozápadnej časti do 800 m n. m.) aj karpatskú zoogeografickú oblasť (hlavne v severnej a východnej časti nad 800 m n. m.). 
Najvyšším bodom je kóta 1 030 m n. m., ktorá leží v severnej časti CHVÚ, v oblasti Gerušova stráň a v kontakte s CHVÚ Volovské vrchy.

Slovenský kras tvoria prevažne na vodu chudobné stanovištia, ale voda stekajúca vápencovou horninou vyráža na povrch po obvode planín, 
kde vytvára periodické toky, malé mokrade a jazierka. Vodu z územia odvádzajú rieky Turňa na východe a Slaná na západe. Prírodné jazerá 
v tejto oblasti chýbajú. Najväčšou plochou stojatej vody v území sú Hrhovské rybníky (250 ha), Brzotínske rybníky a Turniansky rybník.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia (Hora a Kaňuch 1992) bola 36 166 ha, neskôr sa zvýšila na 50 230 ha 
(Heath a Evans 2000) a 40 616 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo v r. 2010 vyhláškou o tomto CHVÚ vyhlásené územie s rozlohou 
43 860,24 ha.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne nasledovné často mozaikovité biotopy: lesy listnaté 59,5 % a zmiešané 5,7 %, orná pôda nezavlažovaná 
10,1 %, lúky a pasienky 8,6 %, zarastené lúky a pasienky 7,6 %, poľnohospodárska krajina s prirodzenou vegetáciou 5,1 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Slovenský kras je z pohľadu Slovenska výnimočným územím v početnosti hniezdnych populácií lelka lesného, penice jarabej a donedávna 
aj skaliara pestrého. Skalné bralá a skalné stepi sú biotopom početnej populácie strnádky cia, sokola sťahovavého, výra skalného, loví tu 
často aj včelár lesný, vzácne tiež hadiar krátkoprstý. V lesných biotopoch dominuje veľmi početná populácia muchárikov bielokrkých a mu-
chárikov malých, ďatľa prostredného, ďatľa bielochrbtého, tesára čierneho a žlny sivej. Vďaka dostatku dutín po ďatľoch tu hniezdia holuby 
plúžiky a kuvičky vrabčie. V severnej časti krasu v lesných biotopoch nájdeme aj typické druhy vyšších horských polôh – pôtika kapcavého 
a ďubníka trojprstého. Svoje teritóriá tu obhajujú sovy dlhochvosté, orly krikľavé a bociany čierne.

Nápadná druhová pestrosť je tiež na planinách, tam, kde sa doteraz udržiava pastva a drobná poľnohospodárska výroba. Okrem penice 
jarabej je tu veľmi početná populácia strakoša obyčajného, hrdličky poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, škovránika stromového, hniezdi tu 
krutohlav hnedý, dudok chochlatý a prepelica poľná. Na rybníkoch a mokradiach nájdeme hniezdiť populácie kane močiarnej a chriašteľa 
vodného. Zo vzácnejších druhov tu bol zaznamenaný trasochvost žltohlavý. Za posledné desaťročie však niektoré druhy ako hniezdiče 
z územia úplne vymizli, konkrétne skaliar pestrý, sokol rároh, orol kráľovský, potápka čiernokrká a pravdepodobne aj chriašť bodkovaný.

Vtáctvo CHVÚ Slovenský kras, ako aj celého Národného parku Slovenský kras nebolo doteraz systematicky spracované. Údaje o vtáctve 
oblasti nachádzame roztrúsené hlavne v rôznych kompendiách (Ferianc 1977, 1979, Hudec a kol. 1983, Danko a kol. 2002). V bývalej 



154

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras charakterizovali vtáctvo jednotlivých biotopov v tomto území Pačenov-
ský a Uhrin (in Rozložník a Karasová 1994). Napr. v roku 1990 – 1991 sa študovala v Slovenskom krase populácia strnádky cia, ktorá je cha-
rakteristickým druhom práve tejto časti Slovenska (žije tam > 95 % národnej populácie) a dosahuje tu severnú hranicu rozšírenia v Európe 
(Krištín 1991a). Vtedy sa tam odhadovalo asi 250 párov. Dnes je odhad populácie minimálne 500 párov (Olekšák in verb.).

V súčasnosti veľký kus práce pre poznanie vtáctva CHVÚ robia krúžkovatelia (hlavne Fulín M., Gálfyová M., Olekšák M. a ďalší) na lokalite 
CES Drienovská mokraď (7,7 ha, k. ú. obce Drienovec, okres Košice-okolie, štvorec Databanky fauny Slovenska 7391, 190 m n. m.). Lo-
kalita sa z ornitologického hľadiska začala skúmať v roku 1998 metódou odchytu vtákov do nárazových sietí a označovaním odchytených 
jedincov ornitologickými krúžkami. Ako doplnok bola použitá metóda zaznamenávania druhov vtákov na základe vizuálneho pozorovania 
a akustických prejavov. Od r. 2006 tam pravidelne robia monitoring vtáctva odchytom a krúžkovaním vtáctva (Olekšák a kol. 2009). Ročne, 
v období od 1. mája do 31. júla sa realizuje 9 odchytov, v každom mesiaci primerane rovnomerne rozložených. Pri každom odchyte je inšta-
lovaných do rovnakých línií 174 metrov 5 poľových nárazových sietí s priemerom ôk 16 mm. Hlavnými cieľmi výskumu je predovšetkým 
dlhodobý monitoring zmien v hniezdnych populáciách vtákov v Slovenskom krase, sledovanie priaznivého stavu európskych významných 
druhov a sledovanie fidelity a prežívania jedincov. Drienovský stacionár sa v roku 2006 stal členom siete ornitologických stacionárov sle-
dujúcich a skúmajúcich vtáčiu migráciu predovšetkým na juhovýchodnej euroafrickej migračnej trase (www.seen -net.eu). V jesennom 
a jarnom období sa tam organizujú krúžkovacie tábory trvajúce nepretržite niekoľko týždňov každoročne vždy v rovnakom čase.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Chriašť bodkovaný
Patrí k druhom, u ktorých v poslednom období nie sú k dispozícii aktuálne údaje o hniez-
dení. Ešte v rokoch 1993 a 1994 bola jeho početnosť na Veľkom jazere Hrhovských rybní-
kov 1, resp. 2 páry, no po aplikácii herbicídu a po takmer úplnej likvidácii porastu vodných 
makrofytov vhodné biotopy na lokalite prakticky vymizli a v roku 2001 už druh na rybníku 
nebol pozorovaný.

Lelek lesný
Vyskytuje sa vzácne na celom území, no jeho typickými stanovišťami sú teplé južné svahy pla-
nín s riedkou vegetáciou a so skalnou lesostepou. Na zmapovanej časti územia bolo v r. 2010 
– 2012 zistených 34 teritórií, čo je jeden z najvyšších počtov na Slovensku v tomto období.

Muchárik bielokrký
Je typickým hniezdičom v listnatých a zmiešaných lesoch celého územia. V roku 2003 bola 
odhadovaná priemerná hniezdna početnosť 3 000 párov, čo bol pravdepodobne podhodnote-
ný stav. V súčasnosti sa na území odhaduje temer dvojnásobok počtu párov. Najvyššiu denzi-
tu 3,5 – 4,78 párov/10 ha lesných porastov dosahuje na severozápadnom a severovýchodnom svahu Plešivskej planiny a na severe Silickej 
planiny, kde prevládajú listnaté lesné porasty staršie ako 80 rokov a kde nie sú lesné porasty výrazne poznačené ťažbou. Najnižšiu denzitu 
0,16 – 0,64 párov/10 ha lesných porastov dosahuje na juhu Silickej a Plešivskej planiny a na severovýchode Jasovskej planiny, kde je inten-
zívnejšia lesohospodárska činnosť.

Penica jarabá
Hniezdi na celom území CHVÚ. Hniezdna denzita je vyššia na úpätiach po obvode krasových planín a v kotlinách medzi planinami 
v nadmorských výškach do 300 m. Podstatne nižšia početnosť je v nadmorských výškach 450 – 600 m na krasových planinách s výnimkou 
Silickej planiny. Druh absentuje v biotopoch skalných lesostepí na strmých svahoch. Počas mapovania 2010 – 2012 dosiahla penica na 

mapovaných územiach priemernú denzitu 1,42 párov/10 ha. Druh bol pri vedeckom návrhu 
pravdepodobne podhodnotený v celkovom odhade početnosti.

Skaliar pestrý
Hniezdil v tomto CHVÚ pravidelne do roku 2008. Ešte v roku 1996 bolo predpokladané 
hniezdenie 10 – 15 párov a 8 párov do roku 2003. Posledné pozorovania dospelých samcov 
sú z apríla a mája 2008 z 3 lokalít (Drieno-
vec, Hosťovce a Gombasek). V rokoch 2010 
– 2012 počas cieleného mapovania v sledova-
nom území neexistuje žiadny záznam.

Škovránik stromový
Hniezdi na lúkach a pasienkoch s mozaikovitou nelesnou drevinovou vegetáciou na kraso-
vých planinách, ich úpätiach a kotlinách medzi planinami. V súčasnosti (2010 – 2012) bolo 
na mapovaných lokalitách zistených minimálne 25 párov, zatiaľ sa predpokladá stabilný 
populačný trend.

Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

Penica jarabá (Sylvia nisoria)Penica jarabá (Sylvia nisoria)

Skaliar pestrý (Monticola saxatilis)Skaliar pestrý (Monticola saxatilis)

Škovránik stromový (Lullula arborea)
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Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
V súčasnosti nie je známy počet hniezdnych párov a aj trendy druhu sa dajú len odha-
dovať z pozorovaní v lokalitách a v teritóriach obsadených v minulosti. V rokoch 2010 
– 2012 počas necieleného mapovania nebolo dohľadané žiadne hniezdo.

Bučiak veľký
Druh pravidelne hniezdil len na Hrhovských rybníkoch. Od roku 2000, však po che-
mickej likvidácii trsti a pálky z tejto lokality vymizol. Nepravidelne bol pozorovaný 
v roku 2009 a 2013 na Turnianskom rybníku a na jar v roku 2014 tu bol pozorovaný 
tokajúci pár. Nepravidelné hniezdenie 1 páru je možné podľa hospodárenia a manipulácie s výškou vodnej hladiny v jarnom období.

Ďateľ bielochrbtý
Je typickým hniezdičom hlavne v bukových lesoch na svahoch planín, najmä Jasovskej, Plešivskej a Borčianskej, vzácny je v oblasti Silickej 
planiny. V súčasnosti sa na sledovaných lokalitách vyskytovalo 380 – 390 párov, je teda vysoko pravdepodobné, že odhad vo vedeckom 
návrhu bol podhodnotený.

Ďateľ prostredný
Je druh s inými ekologickými nárokmi ako ďateľ bielochrbtý a hniezdi najmä v dubových lesoch Jasovskej a Silickej planiny. V roku 1996 sa 
jeho početnosť odhadovala na 80 a v roku 2003 na 250 párov. V rokoch 2010 – 2012 sa odhadlo v území až do 480 párov, takže je predpo-
klad, že odhad vo vedeckom návrhu bol podhodnotený.

Hadiar krátkoprstý
Donedávna bol charakteristickým druhom dravca práve v oblasti Slovenského krasu. Niekoľko aktuálnych pozorovaní indikuje obsadenie 
dvoch teritórií na Jasovskej a Silickej planine (Olekšák in verb.).

Kaňa močiarna
Je pravidelným hniezdičom mokraďových a rybničných lokalít územia s pozitívnym populačným trendom podobne ako na celom Slo-
vensku. Počas cieleného mapovania v rokoch 2010 až 2012 bolo zistené jej pravidelné hniezdenie dohľadávaním hniezd na nasledovných 
lokalitách: Drienovská mokraď, Turniansky rybník, Hrhovské rybníky.

Muchárik malý
Je oveľa vzácnejší ako muchárik bielokrký a na území hniezdi iba lokálne. V celej západnej časti nehniezdi. Hniezdna populácia je sú-
stredená hlavne v Blatnickej doline a priľahlých dolinkách, v doline Teplica a Šugovskej doline. Malá populácia je aj v Hájskej doline a na 
severných svahoch NPR Drieňovec.

Orol krikľavý
Je v CHVÚ pravidelným hniezdičom a registruje sa tam celkom 10 párov (na planine Dol-
ný vrch 4 páry, na Silickej planine 3 páry, na Plešivskej planine 1 pár a na Jasovskej planine 
2 páry). Celkový odhad v CHVÚ je 10 – 12 párov (Dravecký a kol. 2015).

Prepelica poľná
Patrí k druhom, ktoré boli aj v rokoch 2010 – 2012 počas necieleného mapovania zazna-
menané v oblastiach s poľnohospodárskymi kultúrami a kosnými lúkami (celkovo 15 te-
ritórií). Najviac údajov pochádza aktuálne z centrálnej časti Silickej planiny z okolí obcí 
Silica a Silická Brezová. Ďalšie záznamy sú z okolia Hrhovských rybníkov, polí západne 
od Drienovskej mokrade. Jednotlivé údaje sú z Hája a od Hrušovských rybníkov. Zatiaľ sa 
v území nepredpokladá pokles jej populácie.

Sokol rároh
Druh v súčasnosti v území absentuje. Ešte okolo roku 2000 sa vyskytoval na území na 
dvoch lokalitách. Posledné hniezdenie bolo zaznamenané v búdke na elektrickom vedení 
vysokého napätia v k. ú. Hrhov v roku 2001. Do roku 2003 sa vyskytoval na území NPR 
Brzotínske skaly. Počas cieleného mapovania v rokoch 2010 – 2012 nebolo zaznamenané 
žiadne hniezdenie v sledovanom území.

Sokol sťahovavý
Druh sledoval pozitívny populačný trend v celej strednej Európe a po r. 2000 obsadil všet-
ky historické lokality ešte pred rokom 2010. V rokoch 2010 – 2013 bolo v CHVÚ regis-
trovaných 8 párov.

Strakoš obyčajný (Lanius collurio)

Včelár lesný (Pernis apivorus)
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Sova dlhochvostá
Je charakteristickým hniezdičom starších lesných porastov 
a predpokladá sa u nej stabilný populačný trend s miernymi fluk-
tuáciami hniezdenia podľa dostaku potravy v príslušných rokoch. 
Počas mapovania bolo dohľadaných niekoľko hniezd prevažne 
v prirodzených dutinách po odlomení konára a na zlomoch kme-
ňov a niekoľko párov obsadzuje aj vyvesené búdky.

Strakoš obyčajný
Je typickým hniezdičom na xerotermných krovinatých lokalitách 
územia. Všetky odhady v minulosti boli pravdepodobne pod-
hodnotené, v roku 1996 sa jeho početnosť odhadovala na 1 500 
a v roku 2003 na 1 000 hniezdiacich párov. V súčasnosti sa na zá-
klade zistených denzít na sledovaných lokalitách (2,56 párov/10 
ha) odhaduje až do 4 500 párov.

Tesár čierny
Nebol v tomto CHVÚ osobitne sledovaný. V r. 2010 – 2012 bolo na mapovaných lokalitách zaznamenaných minimálne 15 obsadených 
teritórií a predpokladá sa, že jeho populačný trend je aj kvôli zachovaniu stavu lesa za 10 rokov stabilný.

Včelár lesný
Je typickým dravcom celého územia Slovenského krasu. Odhady početnosti sa ukazujú byť za 10 rokov stabilné.

Výr skalný
Je typickým hniezdičom lomov a viacerých tradičných  hniezdisk v CHVÚ, no cielene nebol mapovaný. Už v roku 1996 bolo odhadovaných 
18 párov a 12 párov v roku 2003. Dnes sa tam neodhaduje viac ako 15 hniezdnych párov (Olekšák in verb.).

Výrik lesný
Je to druh, o ktorého výskyte a početnosti nie sú v CHVÚ v poslednom období žiadne údaje.

Početnosť krutohlava hnedého a žlny sivej sa ukazuje byť za 10 rokov stabilná aj vďaka zachovanosti ich hniezdnych biotopov, bukových 
a zmiešaných porastov pre žlnu a ovocných sadov so staršími stromami s dutinami, vhodných okrajov lesa a xerotermných strání s rozptý-
lenými drevinami pre krutohlava.

Výr skalný (Bubo bubo)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Slovenský kras

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 9 5 – 6 stabilný

Bučiak veľký >1% 2 0 – 1 klesajúci

Ďateľ bielochrbtý >1% 110 380 – 390 stabilný

Ďateľ prostredný >1% 250 470 – 480 stabilný

Hadiar krátkoprstý >1% 2 0 – 2 klesajúci

Chriašť bodkovaný1 K1 2 0 klesajúci

Kaňa močiarna >1% 4 15 – 18 stúpajúci

Krutohlav hnedý >1% 250 240 – 260 stabilný

Lelek lesný K1 140 100 – 120 stabilný

Muchárik bielokrký K1 3 000 5 400 – 5 800 stabilný

Muchárik malý >1% 225 200 – 250 stabilný

Orol krikľavý >1% 8 10 – 12 stabilný

Penica jarabá K1 600 2 300 – 2 500 stabilný

Prepelica poľná >1% 110 100 – 120 stabilný

Skaliar pestrý K1 8 0 klesajúci

Sokol rároh >1% 2 0 klesajúci

Sokol sťahovavý >1% 2 7 – 8 stúpajúci

Sova dlhochvostá1 >1% 38 40 – 42 stabilný

Strakoš obyčajný >1% 1 000 4 000 – 4 500 stabilný

Škovránik stromový K1 70 50 – 90 stabilný

Tesár čierny >1% 80 70 – 90 stabilný

Včelár lesný >1% 25 25 – 30 stabilný

Výr skalný >1% 12 10 – 15 stabilný

Výrik lesný >1% 4 0 klesajúci

Žlna sivá >1% 50 40 – 80 stabilný

1 volajúce samce

Ohrozenie
Intenzívne lesné hospodárstvo je aj v tomto území jedným z najväčších ohrození hniezdnych populácií vtákov na lesnom pôdnom fonde. 
Je to hlavne fragmentácia lesa, spôsob obnovy lesných porastov na rovnoveké, vekovo uniformné skupiny stromov, vznik holín a ťažba 
stromov a s tým súvisiace práce. Na poľnohospodárskom pôdnom fonde a krasových svahoch to je predovšetkým absolútny nedostatok 
pasenia, postupná sukcesia a zarastanie krovinami a drevinami a strata charakteristických otvorených biotopov smerom k lesu. Vážnou 
hrozbou je hlavne okolo cestných komunikácii a tokov nástup inváznych druhov bylín a nepôvodného agáta bieleho do prirodzených kro-
vitých a lesných spoločenstiev. V mokradiach a rybníkoch je to hlavne silný tlak užívateľov a majiteľov na zvyšovanie produkčnej kapacity 
rybníkov spojený s likvidáciou a odstraňovaním hniezdnych aj potravných biotopov (porastov trsti a pálky).

Ochranárske aktivity
Správa NP Slovenský kras viackrát a opakovane žiadala novelizáciu ustanovení vyhlášky, ktorá obsahuje chybu v termíne ochrany hniezd 
a hniezdnych teritórií, čím sa prakticky znemožňuje cielená ochrana hniezd dravcov, sov a bociana čierneho na lesnom pôdnom fonde. 
Veľmi dôležitým opatrením je dosiahnuť zákaz ťažby na lesnom pôdnom fonde v hniezdnom období. Z návrhu vyhlášky, ktorá bola prero-
kovaná s vlastníkmi a užívateľmi, vypadli aj dôležité opatrenia týkajúce sa ochrany makrofytnej vegetácie rybníkov.
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Chránené vtáčie územie Slovenský raj

Základné údaje:
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 3/2011 Z. z. z 22. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj
Účinnosť: 15. 1. 2011
Kód územia: SKCHVÚ053
Rozloha: 25 243,00 ha
Lokalizácia: 48° 55´ 20´´ N, 20° 22´ 10´´ E
Administratívne začlenenie: Košický kraj – okresy Spišská Nová Ves (40,5 %), Rožňava (24,2 %), Prešovský kraj – okres Poprad (33,3 %), 
Banskobystrický kraj – okres Brezno (2,1 %)
Nadmorská výška: 470 – 1 545 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 98,1 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany 
prírody SR: Správa Národného parku Slovenský raj, 
Spišská Nová Ves

Charakteristika územia
CHVÚ Slovenský raj do značnej miery kopírujúce lesnú 
plochu rovnomenného Národného parku sa nachádza 
vo východnej časti Slovenska, pričom priamo susedí 
na západe s CHVÚ Nízke Tatry a na východe s CHVÚ 
Volovské vrchy. Rozprestiera sa na území 14 katastrov 
obcí. Skladá sa z troch hlavných častí, pričom najväčšiu 
plochu zaberá členité krasové územie so známymi skal-
natými roklinami Sokol, Kyseľ, Prielom Hornádu atď. 
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Hlavne v západnej časti sú lokalizované rozsiahle lesnaté oblasti, najmä smrekové lesy. Na severe územie lemuje poľnohospodárska krajina 
Hornádskej kotliny.

Územie je lokalizované v oblasti alpského biogeografického regiónu, no vzhľadom na krasový charakter krajiny sa tam prelínajú druhy 
charakteristické pre karpatskú zoogeografickú oblasť (hlavne v severnej a východnej časti) a panónsku (v južnej a juhozápadnej časti a v in-
verzných polohách). Najvyšším bodom je Predná hoľa (1 545m n. m.) a leží v západnej časti v kontakte s CHVÚ Nízke Tatry, najnižší bod je 
údolie Hornádu pri Smižanskej Maši (480 m n. m). Vodu z CHVÚ odvádzajú rieky Hnilec, Hornád a Slaná. Prírodné jazerá v tejto oblasti 
chýbajú. Najväčšou plochou stojatej vody v území je vodárenská nádrž Palcmanská Maša (86 ha), ktorá nie je však z hľadiska hniezdenia 
vtákov zaujímavá kvôli nedostatku vodnej a brehovej vegetácie.

Pestrosť reliéfu a tiež fauny a flóry podmieňuje prevýšenie takmer 1 100 metrov, čo ovplyvnilo zastúpenie vegetačných stupňov od druhého 
(bukovo -dubového) po siedmy (smrekový). Plošne najviac zastúpené sú smrekové a zmiešané bukové a jedľovo -bukovo -smrekové porasty, 
ktoré vystupujú až k hrebeňovým polohám. Významne sú tam zastúpené aj skalné biotopy, hlavne v známych roklinách, menej lúčne a pa-
sienkové biotopy.

V CHVÚ je 11 NPR (Kyseľ, Stratená, Sokol, Prielom Hornádu, Tri kopce, Piecky, Holý kameň, Hnilecká jelšina, Suchá Belá, Zejmarská 
roklina, Vernárska tiesňava), 7 PR (Barbolica, Mokrá, Čingovské hradisko, Kocúrová, Malé Zajfy, Vyšná roveň, Ostrá skala), niekoľko ná-
rodných prírodných pamiatok a prírodných pamiatok, hlavne jaskyne.

Územie je v značnej miere antropicky využívané. Čoraz intenzívnejšie sú hlavne negatívne vplyvy intenzívneho lesného hospodárstva, 
v príťažlivých častiach hlavných roklín je na slovenské pomery značne rozvinutá turistika a rekreácia, na severe územia a na vonkajšom 
obvode územia je to aj poľnohospodárstvo (najmä pastva dobytka a oviec).

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia bola 26 522 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo v r. 2010 vyhláškou 
vyhlásené územie s rozlohou o niečo menšou, 25 243 ha. Z pôvodného návrhu boli vyňaté intravilány niektorých obcí a poľnohospodárske 
pozemky.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne lesné biotopy: ihličnaté lesy 46 %, zmiešané lesy 22,9 %, menej listnaté lesy 4,2 %, zarastené lúky a pa-
sienky 11 %, orná pôda nezavlažovaná 8,4 %, lúky a pasienky 4,5 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Toto územie bolo vyhlásené na zabezpečenie priaznivého stavu bio-
topov 14 druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahova-
vých druhov vtákov bociana čierneho, ďubníka trojprstého, jariabka 
hôrneho, kuvička vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného, sokola 
sťahovavého, sovy dlhochvostej, hlucháňa hôrneho, tesára čierneho, 
tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabez-
pečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Napriek tomu, že ide o dlhé roky významné chránené územie, 
dodnes neexistuje celkové zhodnotenie jeho avifauny. Poznatky 
v 80. rokoch 20. storočia sumarizovali autori v monografii Sloven-
ský raj, ktorí registrovali v tom čase na území CHKO celkovo 98 
druhov chránených druhov vtákov, z toho asi 89 hniezdilo (Hájek in 
Huňa a kol. 1985). K významným druhom hniezdičov už vtedy pat-

rili napr. červenák karmínový, drozd kolohrivý, lelek lesný, muchárik malý, pôtik kapcavý, prepelica poľná, pŕhľaviar červenkastý a čierno-
hlavý, rybárik riečny, sokol rároh, škovránik stromový, žltochvost hôrny a všetky druhy, ktoré dnes patria ku kritériovým druhom v CHVÚ.

V roku 2015 bolo v národnom parku registrovaných už 108 druhov, z toho asi 100 hniezdi (Kormančík in litt.). Faunistické údaje o niekto-
rých významnejších druhoch vtákov zo Slovenského raja nájdeme už v monografiách a kompendiách zo 40. až 80. rokov minulého storočia 
(Ferianc 1941, 1977, 1979, Matoušek 1961, 1962, 1963; Hudec, Černý a kol. 1977, Hudec a kol. 1983).

CHVÚ je významné hlavne pre vtáctvo lesov, skalnatých biotopov, strmých roklín a sprevádzajúcich tokov. Tam nachádzajú vhodné pod-
mienky na hniezdenie viaceré významné druhy dravých vtákov a sov, lesných kurovi-
tých vtákov, ďatľov a ďalších dutinových hniezdičov.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Sokol sťahovavý
Ako jediný kritériový druh v CHVÚ hniezdi na väčších skalách v nadmorskej výške 
600 – 900 m. Stúpajúci populačný trend odráža pokračujúcu rekolonizáciu hniezdisk 
opustených v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)



160

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Hniezdi v území hlavne v zmiešaných lesných porastoch (okrem supramontánnych smrečín) 
s významnejším podielom starších porastov a s dostupnosťou väčších vodných tokov či iných 
mokradí.

Ďubník trojprstý
Hniezdnym výskytom sa viaže najmä na staršie ihličnaté a zmiešané lesy s prevahou ihlična-
nov (smrekové a smrekovo -bukovo -jedľové) a s dostatkom mŕtvych a odumierajúcich stoja-
cich stromov.

Hlucháň hôrny
Zvyšky hniezdnej populácie prežívajú najmä v biotopoch starých, prírode blízkych horských 
lesov smrekového a smrekovo -bukovo -jedľového vegetačného stupňa nepostihnutých frag-
mentáciou. Jeho klesajúci trend súvisí hlavne s výraznými stratami a s fragmentáciou zvyškov 
vhodných biotopov, ale zrejme aj s vyrušovaním, so znečisťovaním prostredia, s extrémami 
počasia a s predačným tlakom.

Jariabok hôrny
Hniezdi v lesnatej časti CHVÚ, preferuje lesné mladiny a ekotony, ako aj stredne staré a star-
šie ihličnaté a zmiešané lesy. Jeho odhad početnosti bol v r. 2003 pravdepodobne podhodno-
tený z dôvodu slabšieho poznania územia.

Kuvičok vrabčí
Dosahuje optimálne hniezdne hustoty v starých redších zmiešaných horských lesoch 
smrekovo -bukovo -jedľového, jedľovo -bukového a bukového vegetačného stupňa, občas za-
hniezdi aj v inverzných dolinách.

Orol krikľavý
Hniezdi v lesoch, na rôznych druhoch vysokých stromov (buk, smrek, jedľa, borovica) hlavne 
v dosahu poľnohospodárskych pozemkov, najmä na severe CHVÚ, kde hraničí s Hornádskou 
kotlinou.

Orol skalný
Obsadzuje hniezdiská hlavne v málo rušených horských lesoch so starými porastmi a s väč-
šími bralami v nadmorskej výške 600 – 950 m s loviskami v okolitých trávnych porastoch 
a kotlinách.

Sova dlhochvostá
Hniezdi hlavne v starších, prírode bližších zmiešaných horských lesoch smrekovo -bukovo -jedľového, jedľovo -bukového a bukového vege-
tačného stupňa a jeho odhad početnosti bol v r. 2003 pravdepodobne podhodnotený z dôvodu možnej fluktuácie.

Tesár čierny
Hniezdi hlavne v rozľahlejších starých lesoch, optimálne v zmiešaných a listnatých, a to nielen v súvislých, ale tiež vo fragmentovaných.

Tetrov hoľniak
Hniezdil hlavne v biotopoch horských pasienkov a lúk a priľahlých okrajov lesov, ako sú mladé 
sukcesné smrečiny, staré riedke smrečiny a polomy v nich. Dnes nie je jeho výskyt v CHVÚ 
známy (Kormančík in litt.). Otázku populačného trendu v CHVÚ však nepovažujeme za vy-
jasnenú a údaje uvedené v r. 1985 (Huňa a kol. 1985) sa nepodarilo overiť. Zhruba od 50. rokov 
20. storočia zaznamenávame pokles (Danko a kol. 2002) na celom území Slovenska.

Včelár lesný
Hniezdi hlavne v listnatých a zmiešaných lesoch nižších a stredných horských polôh, susedia-
cich s lúkami a pasienkami, lesnými lúčkami a so svetlými lesmi, preferuje teda heterogénnu 
krajinu.

Výr skalný
Preferuje na hniezdenie hlavne vonkajší obvod CHVÚ s prirodzenými skalnými biotopmi, 
nadväzujúcimi na agroekosystémy a na vidiecku urbanizovanú krajinu.

Žlna sivá
Žije hlavne v listnatých a zmiešaných lesoch s dominanciou listnáčov (buk), zvlášť v starých a štruktúrne rozmanitých lesoch s priľahlými 
trávnymi biotopmi, bohatými na mraveniská (najmä tradičné pasienky so starými drevinami).

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Výr skalný (Bubo bubo)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Slovenský raj

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 6 2 – 3 stabilný

Ďubník trojprstý >1% 60 40 – 60 stabilný

Hlucháň hôrny1 >1% 7 6 – 8 stabilný

Jariabok hôrny >1% 250 120 – 180 stabilný

Kuvičok vrabčí >1% 40 30 – 50 stabilný

Orol krikľavý >1% 9 4 – 6 stabilný

Orol skalný >1% 2 1 – 3 stabilný

Sokol sťahovavý K1 3 6 – 8 stúpajúci

Sova dlhochvostá1 >1% 122 20 – 40 stabilný

Tesár čierny >1% 55 50 – 70 stabilný

Tetrov hoľniak1 >1% 9 0 klesajúci

Včelár lesný >1% 18 10 – 15 stabilný

Výr skalný >1% 8 1 – 2 klesajúci

Žlna sivá >1% 40 15 – 25 stabilný

1 volajúce samce; 2 – odhad môže byť podhodnotený (viac v texte)

Ohrozenie
Pre vtáky v CHVÚ sú hrozbou najmä strata a fragmentácia biotopov intenzívnym lesným hospodárstvom (výstavba ciest, rúbane, zmeny 
drevinového zloženia, odstraňovanie starých stromov a i.) a opúšťanie tradičného poľnohospodárstva v podhorských aj horských polo-
hách. Chybný manažment poľovnej zveri (sviňa divá, jeleň), návštevníkov, rekreačnej a dopravnej infraštruktúry, environmentálna krimi-
nalita a neúčinná ochrana prírody môže zvyšovať negatívne vplyvy na celé biotopy.

Ochranárske aktivity
Príslušná vyhláška uvádza aktivity, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 
chráneného vtáčieho územia. Treba teda kontrolovať vykonávanie mechanizovaných prác 
pri hospodárení v lese okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochra-
ne lesa alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezd bociana čierneho a orla 
krikľavého od 1. 4. do 31. 6., orla skalného od 15. 3. do 31. 7., sokola sťahovavého od 1. 4. 
do 30. 6., včelára lesného od 1. 5. do 31. 7. a výra skalného od 1. 3. do 31. 5. Obmedzenie 
výkonu týchto činností sa má určiť každoročne do 31. 10. podľa stavu obsadenosti známych 
hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo 
ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho 
uplatnenia. Veľmi dôležité je dodržiavať program starostlivosti o NP a CHVÚ Slovenský raj 
vrátane zonácie s dostatočne veľkou a reprezentatívnou bezzásahovou zónou A, zahŕňajú-
cou aj dôležité biotopy výberových druhov. V programe starostlivosti a na to nadväzujúcej 
v územnoplánovacej dokumentácii a v iných dokumentoch je potrebné určiť záväzné limity 
a regulatívy pre urbanizáciu, rekreáciu a cestovný ruch, dopravu, poľnohospodárstvo a ďalšie 
odvetvia v CHVÚ podľa definícií priaznivého stavu druhov.

Potrebné je udržovať podiel, štruktúru a rozmiestnenie starých, prírode blízkych lesov 
v CHVÚ a zabrániť ich ďalším stratám a fragmentácii pomocou záväznejších dohôd s vlast-
níkmi a užívateľmi lesa aj informovanejšieho usmerňovania programov starostlivosti o les, 

ako aj dodržiavať ekologicky vhodné obnovné zastúpenie drevín, zabrániť zvlášť zvyšovaniu podielu smreka a ponechávať dostatok veľkých 
živých a odumierajúcich a odumretých stromov v lesoch a solitérov a skupín drevín v otvorenej krajine.
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Chránené vtáčie územie Sĺňava

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 32/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Sĺňava
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ026
Rozloha: 509,27 ha
Lokalizácia: 48° 33´ 20´´ N, 17° 49´ 34´´ E
Administratívne začlenenie: Trnavský kraj 
– okres Piešťany (100 %)
Nadmorská výška: 149 – 166 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených úze-
mí: 90,8 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štát-
nej ochrany prírody SR: Správa Chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty, Modra

Charakteristika územia
Územie CHVÚ sa nachádza v severnej čas-
ti Podunajskej nížiny na úpätí Považského 
Inovca. Predstavuje ho vodná nádrž (ďalej 
VN) Sĺňava, ktorá bola vybudovaná v ro-
koch 1956 − 1959 na mieste bývalých mŕt-
vych ramien Váhu, a jej blízke okolie. Za-
stúpené sú tu preto najviac vodné biotopy 
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(75,5 %), menej prechodné lesné biotopy (15,7 %) a v malej miere orná pôda (6,1 %). Zvyšok tvoria urbánne a iné biotopy. Z hľadiska 
výskytu a hniezdenia vtáctva k najvýznamnejším biotopom patrí štrkový ostrov nazývaný „Čajka“ s rozlohou 2,8 ha, ktorý bol vybudovaný 
uprostred priehrady v r. 1976, a polostrov „Výsadba“ s rozlohou 2,5 ha. V súčasnosti je územie využívané hlavne na športovo -rekreačné 
účely (športový rybolov, vodné športy), vodné hospodárstvo, poľovníctvo a menej tiež na poľnohospodárstvo. Súčasťou CHVÚ je aj CHA 
Sĺňava, ktorý bol vyhlásený s cieľom ochrany vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedecko -výskumné ciele.

Celková rozloha CHVÚ je o 181 ha (26,2 %) menšia, ako bola navrhovaná vo vedeckom návrhu. Z CHVÚ boli vyňaté najmä poľnohospo-
dárske pozemky v okolí VN Sĺňava a zastavané plochy, čo vzhľadom na výberové druhy vtákov a ich spôsob života nepredstavuje výrazné 
obmedzenie ich hniezdnych a potravných možností v CHVÚ.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je územím s najväčšou koncentráciou čajkovitých vtákov a jedným z troch najvýznamnejších území pre hniezdenie druhov 
rybár riečny, čajka čiernohlavá a čajka sivá na Slovensku. Súčasne je významnou migračnou zastávkou a zimoviskom vodných vtákov. 
Doteraz tu bolo zistených celkovo 243 druhov vtákov, z toho 50 druhov tu hniezdi a až 89 druhov aj zimuje (Kaňuščák 2012). Okrem 
výberových druhov tu hniezdi početná populácia čajky smejivej (až 12 000 párov), zo vzácnejších druhov aj čajka bielohlavá, čajka 
žltonohá, hrdzavka potápavá a kačica chrapačka. K pravidelným migrantom a hibernantom v území patria zúbkozobce, potápky, po-
táplice, bahniaky, volavky a kormorány. Zo vzácnejších možno spomenúť napríklad čapličku vlasatú, ľadovku dlhochvostú, potápnicu 
bielohlavú, lastúrničiara strakatého, hvizdáka malého, rybárku krátkozobú a trsteniarika vodného.

Výskum avifauny VN Sĺňava a blízkeho okolia má dlhodobú tradíciu a prebiehal takmer hneď od jej vybudovania. Spočiatku to boli 
len drobné faunistické pozorovania týkajúce sa výskytu alebo hniezdenia vzácnejších druhov (napr. Kaňuščák 1970, 1972, Kubán 
a Duffek 1972, 1974, 1980, 1985, 1987a, Kubán a kol. 1985) alebo práce týkajúce sa zimovania vtákov (Kaňuščák 1971, Kubán a Duf-
fek 1971, 1987b, Kubán a Matoušek 1994, 1995, 1999, Kubán 1996, Kubán 
a kol. 2000). Súhrnné údaje o vtáctve územia sú publikované predovšet-
kým v prácach Kubána a kol. (1998), ktorí sa venovali osobitne hniezdnej 
avifaune ostrova Čajka, a v prácach Kaňuščáka (1987, 2007, 2012). V úze-
mí prebieha pravidelný monitoring výberových, ako aj ďalších druhov.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Rybár riečny
Hniezdenie rybárov riečnych na Sĺňave sa datuje od roku 1977, keď tu za-
hniezdilo 14 párov. V 80. rokoch sa početnosť druhu pohybovala už od 50 
do 65 párov a tento stav pretrváva s menšími výkyvmi (rok 2007 – 12 párov, Rybár riečny (Sterna hirundo)Rybár riečny (Sterna hirundo)
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2010 – 99 párov) až dodnes. Rybáre riečne hniezdia v CHVÚ na ostrove Čajka 
v zmiešanej kolónii s čajkami smejivými a s čajkami čiernohlavými.

Čajka čiernohlavá
Druh zahniezdil na VN Sĺňava prvýkrát v roku 1996, keď tu vyhniezdili 4 páry. 
Na rozdiel od iných lokalít však populácia čajky čiernohlavej odvtedy výraz-
ne nestúpla a s rôznymi výkyvmi sa dodnes pohybuje v rozmedzí od 5 do 10 
párov. Najväčší počet párov (13) bol zaznamenaný v roku 2012. Čajky čierno-
hlavé hniezdia na ostrove 
Čajka v spoločnej kolónii 
s čajkami smejivými, páry 
však majú tendenciu vy-
tvárať malé subkolónie.

Čajka sivá
Hniezdenie čajok sivých (2 páry) na VN Sĺňava bolo prvýkrát zaznamenané 
v roku 1982. Odvtedy minimálne do roku 1998 tu druh hniezdil pravidelne 
v počte 1 – 2 (3) páry. V súčasnosti hniezdenie čajok sivých v CHVÚ však už 
nebolo zistené. Zánik hniezdnej populácie tohto severského druhu zodpovedá 
pomerom aj na iných lokalitách na Slovensku a v okolitých štátoch. Čajky sivé 
hniezdili v CHVÚ na ostrove Čajka v spoločnej kolónii s ostatnými druhmi ča-
jok. Jeden pár nepravidelne hniezdil aj na lokalite Výsadba.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Sĺňava

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Čajka čiernohlavá K1 2,5 5 – 13 fluktuujúci

Čajka sivá K3 3,5 0 klesajúci

Rybár riečny K1 59,5 50 – 99 stabilný

Ohrozenie
Hniezdenie a početnosť všetkých troch výberových druhov sú v CHVÚ limitované stavom štrkovitého ostrova Čajka a veľkosťou hniezdnej 
kolónie čajok smejivých. Na ostrove prebieha nepretržitá sukcesia, ktorej výsledkom je postupné zarastanie ostrova bylinným porastom 
a náletovými drevinami, čo výrazne znižuje hniezdne možnosti uvedených druhov, najmä však rybára riečneho. Podobne hniezdne mož-
nosti, ale tiež úspešnosť samotného hniezdenia výrazne ovplyvňuje rozrastajúca sa kolónia čajok smejivých. Straty na vajciach a mláďatách 
spôsobuje však najmä časté vyrušovanie hniezdiacich vtákov športovými rybármi a rekreantmi (člnkovanie, kúpanie), ako aj predátory.

Ochranárske aktivity
Na zabezpečenie priaznivého stavu výberových 
druhov v CHVÚ je nevyhnutný predovšetkým 
pravidelný odborný manažment územia, najmä 
hniezdneho ostrova Čajka, ale tiež lokality Vý-
sadba. Štrkový ostrov Čajka treba každoročne 
obnovovať kosením a odstraňovaním náletových 
drevín a inváznych rastlín, prípadne pokrývaním 
povrchu ostrova novým štrkovým substrátom. 
Na zvýšenie hniezdnych možností je potrebné 
uvažovať aj o vybudovaní nových hniezdnych 
ostrovov. Vyrušovaniu vtákov športovými rybár-
mi a rekreantmi a ich vstupu na ostrov možno 
zabrániť pravidelnými kontrolami a dôsledným 
uplatňovaním zákazov vyplývajúcich z platnej 
vyhlášky. Nevyhnutná sa ukazuje aj cieľavedomá 
likvidácia predátorov na ostrove.

Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)

Čajka sivá (Larus canus)
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Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 434/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy
Účinnosť: 1. 11. 2009
Kód územia: SKCHVÚ028
Rozloha: 58 673,08 ha
Lokalizácia: 48° 57´ 47´´ N, 18° 25´ 45´´ E
Administratívne začlenenie: Trenčiansky kraj – okres Bánovce nad Bebravou (25,2 %), Ilava (14,2 %), Považská Bystrica (20,2 %), Prievidza 
(25,8 %), Púchov (2,6 %), Trenčín (3,3 %), Žilinský kraj – okresy Bytča (18 %) a Žilina (8,7 %)
Nadmorská výška: 223 – 1 213 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 49,4 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, Považská Bystrica

Charakteristika územia
Morfologicky členité územie ležiace v orografických celkoch Súľovské ska-
ly a Strážovské vrchy. Územie je charakteristické hustou sieťou kotlín a hl-
bokých údolí. Na celom území prevládajú listnaté lesy (53,4 %), z ktorých 
najhojnejšie sú kvetnaté a vápencové bučiny. V južnej časti územia sa na-
chádzajú aj teplomilné dubové lesy a v dolinách popri potokoch zvyšky 
aluviálnych jaseňovo -jelšových podhorských lužných lesov. Zmiešané lesy 
tvoria ďalších 25,7 % územia a ihličnaté lesy 4,1 %. Z ďalších biotopov sú tu 
významnejšie zastúpené lúky a pasienky (5,7 %) a zarastené lúky a pasienky 
(3,9 %). Významným krajinným prvkom sú aj skalné biotopy so spoločen-



166

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

stvami reliktných borín a smrekovcových lesov. Orná pôda a ostatná poľnohospodárska krajina so zastúpením prirodzenej vegetácie 
tvorí 7,1 % územia. Zvyšok predstavujú ostatné biotopy (ovocné sady, zastavané plochy a pod.) V území prevláda lesné hospodárstvo 
a ťažba nerastných surovín. Poľnohospodárstvo je obmedzené zväčša len na živočíšnu výrobu (kosenie lúk a extenzívny chov oviec a do-
bytka). Na celom území sa významne uplatňuje poľovníctvo a turisticko -rekreačné aktivity.

Súčasťou CHVÚ je tiež 23 maloplošných chránených území, a to konkrétne NPR Bradlo, NPR Lánce, NPR Manínska tiesňava, NPR 
Podskalský Roháč, NPR Rokoš, NPR Strážov, NPR Súľovské skaly, NPR Vápeč, PR Jankov vŕšok, PR Jedlie, PR Kňaží stôl, PR Kostelecká 
tiesňava, PR Ľútovský Drienovec, PR Pod Homôlkou, PR Smradľavý vrch, PR Udrina, PR Žihľavník -Baske, PR Žrebníky, PP Bosmany, 
PP Prečínska skalka, PP Prielom Nitrice, PP Stará Bebrava, PP Súľovský Hrádok.

Súčasná rozloha CHVÚ je zhodná, resp. len o 912,92 ha (1,5 %) menšia v porovnaní s pôvodne navrhovanou rozlohou.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je územím s jednou z najvýznamnejších hniezdnych populácií sokola sťahovavého, výra skalného a žlny sivej na Slovensku. Okrem 
nich tu hniezdia početné populácie ďalších druhov vtákov viazaných na lesné biotopy, a to najmä dutinové hniezdiče, ako je ďateľ bie-
lochrbtý, ďateľ prostredný, muchár sivý, muchárik malý a žltochvost hôrny, a druhy krovitých formácií extenzívne obhospodarovaných lúk 
a pasienkov (strakoš obyčajný a penica jarabá). Zo vzácnejších druhov tu hniezdia napr. bocian čierny, hlucháň hôrny a orol skalný.

Systematický výskum avifauny nebol v území doteraz robený. Väčšina súčasných prác sa venovala dravcom, prípadne sovám (napr. 
Šotnár 2004, 2005, 2006,), a len vzácne vtáctvu niektorých vybraných lokalít, napr. NPR Strážov 
(Kostra 2004). Niekoľko faunistických údajov možno nájsť aj v prácach so širším zameraním (napr. 
Štollmann 1978, Šrank a Slobodník 1988, Danko a kol. 2002). Od roku 2010 prebieha v území 
mapovanie a systematický monitoring všetkých výberových druhov vtákov.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Sokol sťahovavý
Hniezdenie druhu v CHVÚ je známe od roku 1998, keď tu bol zaznamenaný prvý pár. Odvtedy 
počet párov každoročne stúpal až sa ustálil na cca 15 párov. Súčasný odhad 21 – 25 párov je ešte 
optimistickejší a poukazuje až na trojnásobný nárast veľkosti hniezdnej populácie oproti pôvodné-
mu vedeckému odhadu z rokov 1990 – 2003. Sokol sťahovavý hniezdi v celom CHVÚ na lokalitách 
so skalnatými biotopmi (skalné bralá), niektoré páry pritom zostávajú natrvalo verné tomu istému 
hniezdisku, iné hniezdne lokality sporadicky alebo pravidelne striedajú. Napriek vysokej početnosti 
párov ich produktivita potomstva je prekvapujúco nízka. V rokoch 2010 – 2011 dosahovala len 0,8 
až 1,5 mláďaťa na 1 pár. Na nízkej hniezdnej úspešnosti vtákov sa podieľajú najmä nepriaznivé po-
veternostné podmienky, predácia, vyrušovanie počas hniezdenia, ale aj vykrádanie hniezd (vajec 
a mláďat) na sokoliarske účely.

Výr skalný
Druh hniezdi v celom CHVÚ, pričom páry v území uprednostňujú na hniezdenie skalnaté útva-
ry bezprostredne nadväzujúce na poľnohospodársku krajinu. Hniezdne lokality bývajú využívané 
dlhodobo. Najvýznamnejšie hniezdiská výra skalného sa nachádzajú v Súľovských skalách a v ob-
lasti Manínskej tiesňavy. Súčasný odhadovaný stav populácie predstavuje dvojnásobok pôvodného 
vedeckého odhadu početnosti druhu v CHVÚ z roku 2003, čo naznačuje výrazný nárast hniezdnej 
populácie, ale nevylučuje sa ani zlepšenie stavu poznania druhu.

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

Výr skalný (Bubo bubo)
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Žlna sivá
Druh ako hniezdič je v CHVÚ rovnomerne rozšírený, čo súvisí aj s rovnomernou distribúciou vhodných 
hniezdnych biotopov v území (mozaikovitá štruktúra krajiny, striedanie lesných a nelesných biotopov). 
Z dôvodu väčšieho podielu starých listnatých a zmiešaných lesov s dostupnými trávnatými biotopmi 
v južnej časti CHVÚ tu žlna sivá dosahuje aj väčšiu hniezdnu hustotu ako v severnej časti územia (0,3 
páru/10 ha oproti 0,1 páru/10 ha). Súčasný stav populácie zodpovedá odhadom z rokov 1990 – 2003. 
Keďže v súčasnosti je možné hospodársky využívať aj ochranné lesy, kde žlna sivá nachádza optimálne 
hniezdne podmienky, tento priaznivý populačný trend druhu však môže byť významne ovplyvnený.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Strážovské vrchy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 13,5 20 – 35 stúpajúci

Ďateľ bielochrbtý >1% 180 150 – 180 stabilný

Ďateľ prostredný >1% 350 120 – 150 klesajúci

Hlucháň hôrny >1% 12 0 – 1 klesajúci

Hrdlička poľná >1% 500   90 – 160 klesajúci

Chrapkáč poľný >1% 50 35 – 40 stabilný

Jariabok hôrny >1% 200 20 – 25 klesajúci

Krutohlav hnedý >1% 400 45 – 95 stabilný

Lelek lesný >1% 30   5 – 20 neznámy

Muchár sivý >1% 1 200 450 – 600 stabilný

Muchárik bielokrký >1% 3 500    800 – 1 500 stabilný

Muchárik malý >1% 1 000   70 – 130 klesajúci

Orol skalný >1% 2 3 – 4 stabilný

Penica jarabá >1% 200 30 – 50 stabilný

Pôtik kapcavý >1% 20 15 – 20 klesajúci

Prepelica poľná >1% 80 25 – 45 stabilný

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 500   5 – 10 neznámy

Sokol sťahovavý K1 7 21 – 25 stúpajúci

Strakoš obyčajný >1% 1 200 300 – 400 stabilný

Strakoš veľký >1% 10 3 – 7 klesajúci

Tesár čierny >1% 150   75 – 110 klesajúci

Včelár lesný >1% 15 30 – 40 neznámy

Výr skalný K1 19 30 – 45 stúpajúci

Žlna sivá K1 110   90 – 150 klesajúci

Žltochvost hôrny >1% 800 25 – 35 klesajúci

Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Trend populácie druhu v CHVÚ je stúpajúci, pričom jeho stavy dvojnásobne presahujú stav podľa 
odhadov v r. 2003. Bocian čierny na hniezdenie uprednostňuje najmä ťažšie dostupné a málo rušené 
zalesnené doliny.

Ďateľ bielochrbtý
Rovnomerne rozšírený druh v starších lesných porastoch v celom území CHVÚ. V porovnaní s od-
hadmi vo vedeckom návrhu, ako aj so súčasnými výsledkami monitoringu možno populáciu ďatľa 
bielochrbtého v súčasnosti považovať v rámci celého územia CHVÚ za stabilnú.

Ďateľ prostredný
Na rozdiel od predchádzajúceho druhu, u ďatľa prostredného bol zaznamenaný v ostatných rokoch klesajúci trend jeho populácie cca 
o 50 %. Príčinou je najmä zánik a degradácia jeho vhodných biotopov.

Žlna sivá (Picus canus)

Bocian čierny (Ciconia nigra)Bocian čierny (Ciconia nigra)
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Hlucháň hôrny
U tohto druhu došlo k jeho takmer úplnému vymiznutiu z územia CHVÚ, hoci ešte v rokoch 1990 – 2000 bolo v celých Strážovských vrchoch 
známych 12 tokanísk. Posledný zaznamenaný výskyt hlucháňa hôrneho pochádza z roku 2001. V súčasnosti sa predpokladá už iba sporadický 
výskyt 1 exemplára. Pokles početnosti druhu súvisí najmä s degradáciou jeho biotopov a častým rušením. Vzhľadom na izolovanosť územia 
a na pretrvávajúce negatívne vplyvy je nárast populácie, resp. návrat hlucháňa hôrneho do Strážovských vrchov málo pravdepodobný.

Hrdlička poľná
Napriek tomu, že ide o pomerne bežný druh, početnosť hrdličky poľnej je oproti pôvodným 
odhadom vo vedeckom návrhu z r. 2003 štvornásobne nižšia. Okrem zmien v štruktúre poľ-
nohospodárskej krajiny v CHVÚ však mohlo ísť aj o nadhodnotenie stavov tohto druhu 
v minulosti, pretože početnosť hrdličky poľnej v súčasnosti zodpovedá reálnej habitatovej 
ponuke v CHVÚ.

Chrapkáč poľný
Populácia druhu je v CHVÚ v ostatných rokoch stabilná. Súvisí to hlavne so stabilizáciou 
jeho vhodných biotopov v území (najmä zamokrených lúk, pasienkov a pod.). V porovnaní 

s rokom 2003 sú však jeho stavy v súčasnosti o niečo (cca 25 %) nižšie, čo však odráža aj celkový trend v iných územiach.

Jariabok hôrny
V porovnaní so stavom druhu v čase vedeckého návrhu početnosť jariabka hôrneho je v súčasnosti výrazne nižšia, pričom predstavuje len 
cca 11 % pôvodného stavu. Tento drastický pokles súvisí najmä s výraznou zmenou štruktúry lesných porastov, sukcesiou rúbanísk a mla-
dých plôch s náletovými pionierskymi druhmi drevín, ktoré sú jeho hlavným biotopom, ale určite aj 
s nadhodnotením jeho stavov v minulosti. Lenže až ďalší monitoring môže ukázať, či je tento pokles 
pokračujúci a či odráža dlhodobé negatívne zásahy do jeho biotopov.

Krutohlav hnedý
Napriek výraznému rozdielu v početnosti druhu v CHVÚ medzi odhadom v r. 2003 a súčasným sta-
vom až o cca 80 %, stav populácie krutohlava hnedého možno pokladať v ostatných rokoch za stabilný. 
Keďže v lokalitách jeho výskytu nedošlo až k takým zásadným zmenám, pôvodne odhadovanú počet-
nosť druhu v CHVÚ preto možno pokladať za nadhodnotenú.

Lelek lesný
Druh nebol v ostatných rokoch podrobnejšie monitorovaný, takže jeho populačný trend len ťažko odhadnúť. Súčasné odhadované stavy sú 
len orientačné. Tento druh si preto vyžaduje v budúcich rokoch ešte osobitnú pozornosť.

Muchár sivý
Druh so stabilným populačným trendom v ostatných rokoch. Zmeny početnosti oproti pôvodným 
odhadom z r. 2003 o takmer polovicu odrážajú skutočnosť, že z pôvodného vedeckého návrhu boli 
z CHVÚ vyňaté intravilány obcí so záhradami, sadmi a s cintorínmi, v ktorých muchár sivý nachádza 
vhodné hniezdne biotopy.

Muchárik bielokrký
Tento druh je rovnomerne a relatívne početne rozšírený v starších presvetlených lesoch v celom CHVÚ. 
Nižší stav oproti pôvodným odhadom z r. 2003 vyplýva skôr z nadhodnotenia jeho početnosti v mi-
nulosti, keďže v ostatných rokoch nedošlo k výrazným zmenám biotopov v lokalitách jeho výskytu.

Muchárik malý
U tohto druhu muchárika napriek možnému nadhodnotenému stavu v minulosti došlo k preukázateľnému poklesu početnosti v ostatných 
rokoch. V súčasnosti populácia predstavuje cca len 10 % pôvodne odhadovaného stavu z r. 2003. K výraznému poklesu početnosti druhu 
došlo najmä zmenou charakteru jeho biotopov, ale aj pôsobením iných faktorov mimo CHVÚ, keďže takýto negatívny trend bol zazname-
naný aj v iných územiach.

Orol skalný
Druh je v CHVÚ viazaný na menej dostupné časti lesných a skalnatých biotopov. Oproti pôvodnému odhadu stavu v r. 2003 sa jeho počet-
nosť zvýšila min. o dva páry, takže populačný trend možno hodnotiť ako stabilný. Druh tu nachádza vhodné hniezdne aj potravné biotopy.

Penica jarabá
Hniezdi v krovitých biotopoch v predhorí Strážovskych vrchov. Súčasný stav populácie druhu možno pokladať za stabilný, hoci jej počet-
nosť je výrazne nižšia, ako bol pôvodne odhadovaný stav druhu vo vedeckom návrhu z r. 2003. Tento rozdiel mohol byť však spôsobený 
najmä presnejším mapovaním a použitím vhodnejšej metodiky počas mapovania v rokoch 2010 – 2012.

Pôtik kapcavý
Druh v CHVÚ obýva najmä staršie a menej dostupné lesné porasty s dostatkom starých stromov. Vzhľadom na zmeny v štruktúre týchto 
porastov možno trend jeho populácie hodnotiť za mierne klesajúci.

Krutohlav hnedý (Jynx torquilla)Krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Hrdlička poľná (Streptopelia turtur)

Muchárik malý (Ficedula parva)
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Prepelica poľná
Početnosť druhu vo vedeckom návrhu bola pravdepodobne nadhodnotená. Súčasný stav prepelice poľnej je cca o 55 % nižší, táto početnosť 
však zodpovedá charakteru a reálnej ponuke vhodných biotopov pre tento druh v CHVÚ. Celkový populačný trend prepelice poľnej je 
pritom stabilný.

Pŕhľaviar čiernohlavý
Vo vedeckom návrhu bola početnosť pŕhľaviara čiernohlavého odhadovaná až na 500 párov. Napriek poklesu početnosti druhu aj vo via-
cerých iných územiach tento stav v CHVÚ sa zdá výrazne nadhodnotený. Z dôvodov, že sa monitoringu druhu nevenovala v ostatných 
rokoch vyššia pozornosť, nie je celkový trend populácie možné odhadnúť. Súčasný stav zaznamenaných jedincov v rámci mapovania v ro-
koch 2010 ‒ 2012 je však alarmujúci.

Strakoš obyčajný
Bežne rozšírený druh vo vhodných biotopoch v predhorí Strážovských vrchov po celom území CHVÚ. Hoci pôvodne odhadovaný stav 
strakoša obyčajného bol trikrát vyšší, ako je stav zaznamenaný v súčasnosti, v ostatných rokoch trend populácie druhu v CHVÚ možno 

pokladať za stabilný.

Strakoš veľký
Tento druh nebol v CHVÚ nikdy početný. V čase vedeckého návrhu sa jeho početnosť odhadovala na cca 
10 párov, súčasný stav je ešte o niečo nižší a jeho populačný trend klesajúci. Strakoš veľký obľubuje najmä 
otvorené biotopy s roztrúsenými stromami, ako sú lúky, pasienky alebo mokrade. Takéto habitaty v území 
nachádza len vzácne.

Tesár čierny
Druh obýva najmä staršie lesné porasty s dostatkom starých odumierajúcich stromov alebo mŕtveho dreva. 
Oproti pôvodnému stavu v čase vedeckého návrhu jeho početnosť poklesla o cca 40 %. Súvisí to najmä s výru-
bom starších stromov a s likvidáciou odumretého dreva z porastov.

Včelár lesný
Súčasný stav populácie druhu v CHVÚ je výrazne vyšší, ako bola pôvodne odhadovaná početnosť v čase ve-
deckého návrhu. Tento rozdiel mohol byť spôsobený najmä presnejším mapovaním a použitím vhodnejšej 
metodiky počas mapovania v rokoch 2010 – 2012. Vzhľadom na metodickú náročnosť druhu a na nedostatok 
údajov nie je preto možné nateraz stanoviť populačný trend druhu.

Žltochvost hôrny
Oproti pôvodným odhadom je súčasná početnosť druhu výrazne nižšia (až o 96 %). Napriek tomu, že k ná-
padnému poklesu druhu došlo aj v iných územiach, pôvodne odhadovaný stav v tomto CHVÚ možno pokla-
dať za výrazne nadhodnotený. Súčasné odhady viac zodpovedajú reálnemu stavu vhodných biotopov pre tento 
druh v území. Napriek tomu je populačný trend žltochvosta hôrneho v CHVÚ stále klesajúci.

Ohrozenie
Výberové druhy vtákov sú v území ohrozované najmä nevhodným spôsobom obhospodarovania lesov, a to najmä holorubným spôsobom 
ťažby, obnovou porastov lokálne nepôvodnými druhmi a zalesňovaním lúk a pasienkov. Negatívne sa prejavuje aj prirodzené sukcesné 
zarastanie neobhospodarovaných lúk a pasienkov a, naopak, likvidácia líniovej stromovej vegetácie (stromoradia, brehové porasty), kro-
vitých remízok a solitérnych stromov v nelesnej krajine. Zvýšená ťažba nerastných surovín má za následok obnovu alebo rozširovanie ka-
meňolomov. Na hniezdiace vtáky má významný negatívny vplyv ich rušenie počas hniezdenia, a to najmä neusmernená masová turistika 
(horolezectvo, verejné turistické výstupy, hubárstvo, motorkárstvo) a budovanie infraštruktúry (turistické chodníky, chaty). Negatívnu 
úlohu zohráva tiež poľovníctvo, najmä nelegálne odstrely a vykrádanie hniezd dravcov a sov na sokoliarske účely.

Ochranárske aktivity
Jedným z najnevyhnutnejších opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu výberových 
druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ je zmena spôsobu súčasného lesného hospo-
dárenia v území alebo aspoň na najvýznamnejších hniezdnych lokalitách konkrétnych 
druhov vtákov. Táto zmena zahŕňa najmä vylúčenie holorubného spôsobu hospodáre-
nia a uplatňovanie výberkového alebo podrastového spôsobu s ponechaním dostatoč-
ného počtu starých a odumretých stromov s dutinami. Na hniezdiskách výberových 
druhov je nevyhnutné vylúčiť akékoľvek lesohospodárske aktivity v hniezdnom obdo-
bí. Podobne rušeniu hniezdiacich vtákov je potrebné zabrániť usmernením turistiky, 
pohybu ľudí na motorkách a iných rekreačných aktivít v území. Fyzickú ochranu hniezd dravcov, najmä sokola sťahovavého, treba zabezpečiť 
ich strážením alebo aspoň pravidelnými kontrolami, prípadne umiestnením kamier v okolí hniezd. V otvorenej poľnohospodárskej krajine 
je dôležité zachovať súčasnú výmeru trvalých trávnych porastov a zabrániť ich sukcesnému zarastaniu. Na zvýšenie hniezdnych možností 
dutinových hniezdičov sa odporúča na vhodných miestach inštalovať hniezdne búdky zodpovedajúcich rozmerov.

Strakoš veľký 
(Lanius excubitor)

Pŕhľaviar čiernohlavý 
(Saxicola rubicola)
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Chránené vtáčie územie Sysľovské polia

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 234/2006 Z. z. z 12. apríla 2006, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Sysľovské polia
Účinnosť: 1. 5. 2006
Kód územia: SKCHVÚ029
Rozloha: 1 775,92 ha
Lokalizácia: 48° 2´ 18´´ N, 17° 7´ 15´´ E
Administratívne začlenenie: Bratislavský kraj – okres Bratislava V (100 %)
Nadmorská výška: 129 – 136 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Regionálne centrum ochrany prírody, Bratislava

Charakteristika územia
CHVÚ Sysľovské polia sa nachádza na Podunajskej nížine, v jej 
časti Podunajská rovina, na jej najzápadnejšom okraji, na styku 
hraníc troch štátov – Slovenska, Maďarska a Rakúska. Západnú 
hranicu územia tvoria rakúske hranice, južnú maďarské hra-
nice, východnú diaľnica D2 a severná je lokalizovaná v tesnej 
blízkosti diaľnice D4. Väčšina územia bola modelovaná rieč-
nou činnosťou Dunaja, preto sa tu vyskytujú prevažne formy 
riečneho reliéfu, v menšej miere eolického reliéfu. Výškové 
rozpätie v území je veľmi malé, dosahuje len 7 metrov. Väčšinu 
územia v podloží tvoria štrky a piesky a podložie kvartérnych 
sedimentov tvoria brakické a sladkovodné panvové uloženiny. 
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Depresie bývalých ramien sú vyplnené prachovito -ílovitými až ílovitými hlinami a majú veľký význam pre zimujúce dropy a husi, keďže 
v chladnom veternom počasí im poskytujú závetrie.

Väčšina územia je dnes poľnohospodársky intenzívne využívaná ako orná pôda. Popri poľných cestách sú umiestnené riedke pásy vetrola-
mov a krovín. V území je však prítomné minimum trávnych porastov, pričom oproti minulosti došlo v posledných desaťročiach k zníženiu 
ich výmery a k rozorávaniu. Rovnako ako rozorávanie trávnych porastov je nevhodná aj skladba pestovaných plodín, kde na veľkej výmere 
je stále v území preferovaná kukurica. V posledných rokoch však v tomto došlo k miernemu zlepšeniu. Porasty kukurice ustúpili repke 
a obilninám. Význam územia pre vtáctvo výrazne zvyšujú susedné CHVÚ vyhlásené na ochranu dropa v Rakúsku a v Maďarsku, v ktorých 
je zastúpenie biotopov podstatne pestrejšie. CHVÚ Sysľovské polia poskytuje dnes pre vtáctvo dôležité útočisko predovšetkým z dôvodu 
vhodnej štruktúry krajiny s rozsiahlymi nezastavanými poľnohospodárskymi pozemkami s absenciou elektrických vedení. Súčasná krajin-
ná štruktúra je však predovšetkým dôsledkom okolností, keď územie niekoľko desaťročí bolo súčasťou prísne stráženého hraničného pásma 
medzi Rakúskom a Československom, čo zabraňovalo jeho urbanizácii.

Oproti vedeckému návrhu (Rybanič a kol. 2003) došlo vo vymedzení hraníc územia iba k minimálnym zmenám na severnom okraji úze-
mia, kde boli vyňaté z CHVÚ menšie parcely priľahlé k hraničnému priechodu s Rakúskom.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Chránené vtáčie územie Sysľovské polia je jedno z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie sokola kobcovitého na Slovensku, jedno 
z dvoch aktuálnych  hniezdisk dropa veľkého na Slovensku a jedno z najvýznamnejších zimovísk husí na Slovensku.

Význam Sysľovských polí však prevyšuje národnú úroveň. V prípade dropa Sysľovské polia predstavujú jedno z najvýznamnejších zimovísk 
druhu v strednej Európe. Zimujúca populácia dosahuje v posledných rokoch pravidelne do 350 jedincov, čo predstavuje ¾ celej populácie 
z Rakúska, zo západného Maďarska a zo Slovenska. Táto koncentrácia dropov na Sysľovských poliach predstavuje základ na opätovné 
šírenie na historické hniezdiská na Žitnom ostrove, ak sa na nich podarí vytvoriť vhodné podmienky na hniezdenie. Tento predpoklad 
potvrdzuje nepravidelné hniezdenie a výskyt dropa v CHVÚ Lehnice. Aj význam pre zimujúce husi presahuje hranice Slovenska. Sysľovské 
polia predstavujú významné pastviny pre husi zimujúce v území medzi Neziderským jazerom v Rakúsku, vodnou nádržou Nové Mlýny na 
južnej Morave a Hrušovskou zdržou, medzi ktorými sa presúvajú v závislosti od vyrušovania na nocoviskách na týchto lokalitách a od do-
stupnosti potravy v zimnom období. Vo vymedzenom území môže zimovať aj viac ako ¾ celej panónskej populácie husi bieločelej, pričom 
Sysľovské polia predstavujú pre druh dôležitú potravnú základňu.

Význam územia pre dropy je dlhodobo známy a hneď po páde železnej opony a po osamostatnení Slovenska zazneli prvé návrhy na vy-
hlásenie ochrany tohto územia (Hell a Chobot 1993). Následná dlhodobá absencia ochrany a neúspešné volanie po jej zavedení a mnoho 
kontroverzných plánovaných projektov v území viedlo k intenzívnemu monitoringu výskytu vtáctva v území, ktorý sa až dodnes realizuje 
prakticky kontinuálne. Súhrnné výsledky tohto monitoringu predstavujú súborné, ako aj tematické práce zamerané na dropa (Danko a kol. 
2002, Chavko a Maderič 2008) ale tiež zahraničné práce (Raab 2010). Čiastkové výsledky monitoringu z územia alebo významné pozo-
rovania (Gúgh a Benko 2013) sa publikujú v menšej miere. Okrem súhrnných publikácií mnohé údaje o jednotlivých pozorovaniach zo 
Sysľovských polí sú priebežne publikované v online databázach (Aves, Birding Slovensko).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Drop veľký
Sysľovské polia sú jedným z dvoch posledných fragmentov pôvodne 
rozsiahleho areálu na Podunajsku, kde drop na Slovensku dnes ešte 
nepravidelne hniezdi. Po zatrávnení približne 70 ha pozemkov tu 
v r. 2001 – 2005 hniezdili minimálne 3 sliepky. Po rozoraní toh-
to trávneho porastu tu však niekoľko rokov dropy nehniezdili 
a opätovne v území (v poraste pšenice) zahniezdila jedna sliepka 
v r. 2010. Dropy sa však v území vyskytujú v každej hniezdnej sezóne. 
K hniezdeniu nedochádza len v dôsledku nevhodnej skladby pesto-
vaných plodín v území. Napríklad v hniezdnej sezóne 2014 boli pra-
videlne počas hniezdenia pri Jarovciach pozorované desiatky dropov. 
V r. 2000 – 2008 bol najvyšší počet dropov pozorovaný v hniezdnom 

období na Sysľovských poliach – 51 jedincov (Chavko a Maderič 2008). V mimohniezdnom období sa dropy v území vyskytujú vo vyššom 
počte. Maximálny počet jedincov zaznamenávaný tu v zimnom období má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu ako následok úspeš-
ných ochranárskych opatrení v Rakúsku a v Maďarsku. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia tak bola na území v zimnom období 
zistená najvyššia početnosť v r. 1998, a to 86 – 90 jedincov. Aktuálne tu bola zaznamenaná najvyššia početnosť v decembri 2012, a to až 310 
jedincov (Sokol in litt.). Tento počet tak predstavuje až ¾ súčasnej rakúskej, západomaďarskej a slovenskej populácie dropov. Pre zimovanie 
dropa v Panónii tak hrajú Sysľovské polia kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu.

Drop veľký (Otis tarda)
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Sokol kobcovitý
Sysľovské polia sú v súčasnosti jediným pravidelným hniezdiskom sokola kobcovitého 
na Slovensku, hoci jeho populácia je tu kriticky malá, a teda na tejto úrovni zraniteľná aj 
prirodzenými prírodnými vplyvmi.

V roku 1997 sa odhadovala populácia sokola kobcovitého v území na úrovni 8 – 25 pá-
rov. Následne po aplikácii insekticídov v území v r. 1998 došlo k prerušeniu hniezdenia 
viacerých párov a následne poklesla aj celková početnosť druhu v území. V r. 2003 bola 
populácia odhadovaná ešte na 13 párov, ale v dôsledku neskoršieho rozorania trávnych 
porastov a intenzifikácie hospodárenia ostalo v území hniezdiť len niekoľko posledných 
párov. V r. 2013 už v území hniezdil len posledný pár vo vyvesenej búdke, následne 
v r. 2014 sa početnosť zvýšila v území na 3 páry (2 páry hniezdili v stračom hniezde), 
ale v r. 2015 v území opäť vyhniezdil len jeden pár, a to v dôsledku úmrtia inkubujúceho 
jedinca hniezdiaceho v búdke.

Populácia druhu v území tak ostáva na kriticky nízkej úrovni a na jej zlepšenie je potrebné vykonať rozsiahlejšie opatrenia.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Sysľovské polia

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Drop veľký K1 4 0 – 1 klesajúci

Drop veľký2 K2 1001 300 – 320 stúpajúci

Husi Anser sp. 1 % 5 0001     500 – 5 0001 klesajúci

Sokol kobcovitý K1 12,5 1 – 3 klesajúci

1 počet uvádzaný v jedincoch
2 zimujúce jedince

Ďalšie významné druhy
V čase vymedzovania sústavy CHVÚ v r. 2003 bola početnosť husí v území uvádzaná na 5 000 jedincov. V prevažnej miere išlo o husi 
bieločelé, siatinné a divé, ktoré sa tu zastavovali na pastvinách z blízkeho nocoviska na Hrušovskej zdrži umiestneného v CHVÚ Du-
najské luhy. Naposledy tu boli husi bieločelé a siatinné zaznamenané vo väčšom počte (5 000 jedincov) 8. a 23. 1. 2009. Následne 
v dôsledku zmiernenia poľovníckej legislatívy a umožnenia intenzívnejšieho lovu na vodné vtáctvo poklesol počet zimujúcich husí 
v CHVÚ Dunajské luhy a aj v CHVÚ Sysľovské polia a aktuálne počty dosahujú maximálne 500 jedincov (Chavko in litt.). Zmena 
vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy z r. 2014 (sprísnenie ochrany vodného vtáctva) však dáva predpoklad aj na zlepšenie stavu husí v oko-
litých územiach.

Ohrozenie
Pre CHVÚ Sysľovské polia 
predstavujú v súčasnosti 
najväčšiu hrozbu dva fak-
tory, a to intenzifikácia 
poľnohospodárstva a tlak 
na urbanizáciu územia 
a jeho okolia a s tým súvi-
siaci nárast nelegálnej náv-
števnosti územia.

Intenzifikácia poľnohos-
podárstva je vplyv, ktorý 
negatívne pôsobí na pred-
mety ochrany územia už 
dlhodobo (Chavko a Ma-
derič 2009). V súvislosti s tým dlhodobo ubúdali trávne porasty a v r. 2005 došlo k rozoraniu jedného z posledných trávnych porastov 
v území. Následne v dôsledku aktuálneho nastavenia poľnohospodárskych dotácií došlo k rozorávaniu veľkej väčšiny trávnych pásov 
v okolí ciest, vetrolamov. Súčasné nastavenie dotácií totiž vyvoláva tlak na intenzívne využívanie maximálnej rozlohy dostupnej poľ-

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)

Kŕdeľ zimujúcich husí (Anser sp.)
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nohospodárskej pôdy s cieľom 
zvýšenia dotácií na plochu. Aktu-
álne nastavenie dotačného rámca 
pôsobí negatívne aj na skladbu 
plodín. Dôsledkom toho je prefe-
rovanie niekoľkých druhov plodín 
pestovaných na veľkých rozlohách 
(napríklad kukurice, slnečnice) 
a intenzívne využívanie pesticí-
dov vedúce k celkovému poklesu 
dostupnosti potravy (hmyzu, hlo-
davcov), čo je v priamom rozpore 
s nárokmi predmetov ochrany. 
Na druhej strane však v predchá-
dzajúcich rokoch príslušné poľ-
nohospodárske družstvo prijalo 
agroenvironmentálne schémy, 
ktoré pomohli k opätovnému za-
hniezdeniu dropa. V súčasnosti 
však existuje v poľnohospodár-
skom využívaní územia mnoho 
nedoriešených otázok, akou je napríklad absencia trávnych porastov, umiestnenie zavlažovacích zariadení na historických hniezdiskách 
dropa a s tým súvisiace aktivity.

Do budúcnosti nemenej dôležitým rizikom pre zachovanie prírodných hodnôt územia bude postupná urbanizácia Bratislavy, jej mest-
ských častí a priľahlých obcí v Maďarsku a v Rakúsku. Už v súčasnosti tento faktor pôsobí veľmi nepriaznivo na územie. Viacero záme-
rov, ktoré boli plánované priamo v území, bolo zatiaľ pozastavených (stavba golfového ihriska, cyklotrasy stredom územia, odľahčovací 
protipovodňový kanál Dunaja ako ochrana Bratislavy), rovnako ako viaceré zámery zvažované v bezprostrednom okolí územia (filmové 
štúdia v Jarovciach). No postupné pribúdanie obyvateľov v bratislavských mestských častiach Jarovce a Rusovce vedie k rozptylu ľudí, 
ktorí trávia voľný čas športom na okolitých poľných cestách. V dôsledku slabej kontrolnej činnosti priamo v CHVÚ mnohí z nich nele-
gálne vstupujú aj do územia, kde dochádza k častému plašeniu dropov, ktoré sú ako na cyklistov, tak aj na peších návštevníkov v území 
citlivé. Vzhľadom na dobré dopravné spojenie týchto mestských častí je možné aj do budúcna rátať s s týmto trendom. Preto bez zvýše-
nia prítomnosti stráže prírody v území a bez starostlivého územného plánovania a jeho rešpektovania môžu byť ciele ochrany v CHVÚ 
Sysľovské polia existenčne ohrozené.

Ochranárske aktivity
V území sa realizovalo v posledných rokoch viacero ochranárskych opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť stav dropa a sokola kobcovitého. S 
cieľom ochrany dropa boli predovšetkým poľnohospodármi aplikované agroenvironmentálne schémy, ktoré viedli k návratu dropa ako 
hniezdiča po niekoľkoročnej prestávke. Okrem toho SOS/BirdLife Slovensko a ŠOP SR vykúpili pozemky, ktoré majú slúžiť prioritne na 
ochranu dropa. Časť týchto pozemkov je už v súčasnosti zatrávnených. Opatrenia realizované pre dropa prinášajú benefity aj pre sokola 
kobcovitého. Okrem toho však pre tohto dravca boli realizované opatrenia na zvýšenie hniezdnych možností (vyvesovanie búdok, sade-
nie stromov). Tieto opatrenia sa ukázali ako kľúčové, keďže sokoly kobcovité niektoré roky hniezdili v území iba v búdkach v dôsledku 
nedostatku prirodzených hniezdnych možností. K zlepšeniu stavu nepriamo prispeli aj pozemkové úpravy v k. ú. Čunovo, v dôsledku 
ktorých si mnohí maloroľníci vzali svoje pozemky do vlastného užívania a zvýšila sa tak celková diverzita krajiny v tomto katastri. 
Zlepšenie v najväčšej časti územia týmto spôsobom v najbližších rokoch nie je pravdepodobné v dôsledku súdnych sporov vyvolaných 
činnosťou pozemkovej mafie.

Do budúcna však na zlepšenie stavu v území bude potrebné realizovať viac opatrení. Okrem vylúčenia urbanizácie a zastavovania úze-
mia a jeho bezprostredného okolia a okrem vylúčenia kontroverzných projektov (golfové ihrisko, cyklotrasy priamo v území) bude 
potrebné zamerať sa na doteraz nevyužívané možnosti zlepšenia stavu. Niekoľko sto hektárov v území patrí do vlastníctva buď priamo 
štátu, alebo jeho organizácií (Slovenský poľnohospodársky fond, SPF). Je preto nevyhnutné, aby štát na svojich pozemkoch vyžadoval 
hospodárenie v súlade s požiadavkami ochrany prírody. Okrem toho v prípade súkromných vlastníkov je účelné využívať možnosti 
zámeny pozemkov, ak sa cítia obmedzovaní zásadami ochrany prírody, a týmto spôsobom zvyšovať podiel štátneho vlastníctva v území, 
na ktorom je možné vyžadovať realizáciu opatrení na ochranu prírody za nižších nákladov.
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Chránené vtáčie územie Špačinsko ‑nižnianske polia

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 27/2011 Z. z. z 1. februára 2011, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Špačinsko -nižnianske polia
Účinnosť: 15. 2. 2011
Kód územia: SKCHVÚ054
Rozloha: 5 533,53 ha
Lokalizácia: 48° 28´ 29´´ N, 17° 38´ 16´´ E
Administratívne začlenenie: Trnavský kraj – okresy Piešťany (33,7 %), Trnava (66,3 %)
Nadmorská výška: 135 – 225 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prí-
rody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, 
Modra

Charakteristika územia
CHVÚ sa nachádza v severnej časti Trnavskej pahorkatiny 
v predhorí Malých Karpát, jeho východná časť nadväzuje 
na nivu rieky Váh. Územie má typický pahorkatinný cha-
rakter s plochými chrbtami a plytkými údoliami. Väčšinu 
CHVÚ (98,5 %) tvorí intenzívne využívaná poľnohospo-
dárska pôda. Z ostatných biotopov sú tu vzácne zastúpe-
né prechodné lesné biotopy (menšie poľné lesíky, kroviny, 
vetrolamy a stromoradia, 0,6 %) a ostatná poľnohospodár-
ska krajina (0,6 %). Zvyšok územia tvoria urbánne a iné 
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biotopy. Ako vyplýva aj z charakteru krajiny, územie je využívané hlavne na poľnohospodársku činnosť a v menšej miere na poľovníctvo. 
Z poľnohospodárskych rastlín sa tu pestujú najmä obilniny, kukurica, olejniny a cukrová repa.

Oproti vedeckému návrhu 1 347 ha je súčasná rozloha CHVÚ 4x väčšia. Rozšírenie územia sa týka predovšetkým poľnohospodárskych 
pozemkov, ktoré predstavujú významný potravný (lovný) biotop pre výberový druh.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Územie je významné z hľadiska hniezdenia sokola rároha a ďalších druhov vtákov viazaných na otvorenú poľnohospodársku krajinu. 
Okrem bežnejších druhov tu sporadicky hniezdi kaňa popolavá, strakoš kolesár a pravidelne sa vyskytuje orol kráľovský, kaňa močiarna 
a ďalšie druhy. CHVÚ predstavuje tiež významný potravný biotop pre migrujúce vtáky, najmä dravce.

Výskumu avifauny na území dnešného CHVÚ sa intenzívne venoval v druhej polovici minulého storočia Matoušek F. (1957, 1963) a Brie-
dik a kol. (1993). Odvtedy toto územie systematicky nikto nesledoval. Až v ostatných rokoch vtáctvo agrocenóz CHVÚ podrobne skúmal 
Puchala (2012). Celkovo tu zistil 82 druhov vtákov, z toho 41 hniezdičov. Ostatné druhy sem zalietali za potravou (25 druhov) alebo sa tu 
vyskytovali počas migrácie či náhodne (16 druhov). Priamo z územia CHVÚ pochádza aj správa o hniezdení kane popolovej (Trnka a Kern 
1999). Niekoľko ďalších údajov možno nájsť v prácach so širším zameraním (napr. Danko a kol. 2002). V súčasnosti v území prebieha pra-
videlný monitoring početnosti a hniezdenia výberového druhu sokola rároha.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Sokol rároh
Druh v CHVÚ hniezdi v búdkach umiestnených na stožiaroch vedenia vyso-
kého napätia. Hniezdna populácia pochádza pravdepodobne z hniezdisk v Ma-
lých Karpatoch, odkiaľ sa z dôvodov straty potravných a hniezdnych možností 
sokoly rárohy postupne presťahovali do Trnavskej pahorkatiny a do Podunaj-
skej nížiny. Ako potravné biotopy využívajú hniezdiace vtáky poľnohospodár-
ske pozemky v širšom okolí hniezdisk, ale aj okolie hospodárskych budov, kde 
sa špecializovali na lov domácich holubov.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Špačinsko ‑nižnianske polia

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Sokol rároh K1 3 2 – 4 stabilný

Ohrozenie
Sokol rároh je v území ohrozovaný najmä intenzívnou poľnohospo-
dárskou činnosťou spojenou s veľkoplošným obhospodarovaním pôdy, 
výsadbou nevhodných poľnohospodárskych plodín, ako je kukurica či 
slnečnica, a nadmerným používaním agrochemikálií, rodenticídov a hno-
jív. To vedie k degradácii potravných biotopov a k znižovaniu potrav-
nej ponuky druhu, najmä populácií škrečka poľného a hraboša poľného 
(Chavko 2003). K významným faktorom ohrozujúcim populáciu sokola 
rároha v území je aj nezákonný odstrel a vykladanie otrávených návnad.

Ochranárske aktivity
Na zabezpečenie priaznivého stavu druhu v území je nevyhnutné pre-

dovšetkým usmernenie poľnohospodárskej činnosti spočívajúce v zosúladení spôsobu a druhu pestovaných poľnohospodárskych plodín 
s ekologickými nárokmi sokola rároha, t. j. zvýšiť podiel viacročných krmovín, ako je ďatelina a lucerna, nerozorávať celoplošne strniská 
po kosbe obilia, zvýšiť podiel trvalých trávnych porastov a obmedziť používanie škodlivých chemických prípravkov. Na hniezdiskách a tiež 
na loviskách je potrebné zabezpečiť priamu fyzickú ochranu vtákov a ich hniezd pravidelnými kontrolami v hniezdnom aj mimohniezdnom 
období prípadne umiestnením kamier v okolí hniezd, ako aj inštaláciou chráničiek a výstražných prvkov na konštrukcie 22 kV elektrických 
vedení. Dôležitý je aj pravidelný monitoring hniezdnej populácie a možných faktorov pôsobiacich na úspešnosť hniezdenia a na početnosť 
a distribúciu hniezdnych párov v území. Pre zabezpečenie dostatočných hniezdnych možností pre všetky páry je dôležité aj pravidelné 
ošetrovanie súčasných hniezdnych búdok a inštalácia nových na vhodné miesta.

Sokol rároh (Falco cherrug)
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Chránené vtáčie územie Tatry

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 4/2011 Z. z. z 22. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Tatry
Účinnosť: 15. 1. 2011
Kód územia: SKCHVÚ030
Rozloha: 54 611,29 ha
Lokalizácia: 49° 11´ 43´´ N, 19° 57´ 2´´ E
Administratívne začlenenie: Prešovský kraj – okres Poprad (46,1 %), Žilinský kraj – okresy Liptovský Mikuláš (40,1 %), Tvrdošín (13,8 %)
Nadmorská výška: 700 – 2 597 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 97,2 %
Územne príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba

Charakteristika územia
CHVÚ predstavuje horské územie charakteristické výraznou vertikálnou členitosťou od submontánneho až po alpínsky stupeň. Je súčasťou 
troch orografických celkov: Západné Tatry, Vysoké Tatry a Belianske Tatry. Rozmanité geomorfologické a klimatické podmienky územia 
podmieňujú aj značnú rozmanitosť jeho biotopov. Z väčšej časti je územie pokryté ihličnatými lesmi (45,2 %), zastúpenými najmä smre-
kom, menej borovicou lesnou, borovicou limbou a kosodrevinou. Kosodrevina tvorí 12,9 % rozlohy územia a zarastené lúky a pasienky 
11,1 %. Listnaté, resp. zmiešané lesy sú vzácne (2,1 %). Z nelesných biotopov prevládajú extenzívne obhospodarované pasienky a prirodze-
né lúky (17,7 %), významné sú aj skalnaté biotopy (4,7 %). Vodné biotopy sú vzácne. Zastúpené sú horskými bystrinami, potokmi a plesami. 
Zvyšok tvoria ostatné biotopy (orná pôda, nesúvislé zastavané plochy a pod.).

Územie je celoročne využívané najmä na turistiku, horolezectvo a na športovo -rekreačné aktivity (lyžovanie, paraglajding). Ťažba dreva sa 
vykonáva len v dostupných, menej členitých častiach územia. V submontánnom stupni je rozvinuté extenzívne poľnohospodárstvo. Celé 
územie je intenzívne poľovnícky obhospodarované. V rokoch 2004 a 2014 Tatry postihli ničivé veterné a následne aj podkôrnikové kalami-
ty, ktoré mali významný vplyv na celú biotu tohto územia.
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CHVÚ sa vo veľkej miere prekrýva s územím Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Jeho súčasťou je aj množstvo ma-
loplošných chránených území s najvyšším 5. stupňom ochrany, napr. NPR Juráňova dolina, NPR Osobitá, NPR Kotlový žľab, NPR Suchá 
dolina, NPR Mních, NPR Tichá dolina, NPR Kôprová dolina, NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina, NPR Belianske Tatry, NPR 
Machy, NPR Švihrová, NPR Bor, NPR Pavlová a ďalšie.

Súčasná rozloha CHVÚ je zhodná, resp. len o 105,7 ha (0,2 %) menšia v porovnaní s pôvodne navrhovanou rozlohou.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedným z najvýznamnejších území na Slovensku pre 
hniezdenie lesných kúr hlucháňa hôrneho, jariabka hôrneho a tet-
rova hoľniaka, dravcov orla skalného a sokola sťahovavého a lesných 
druhov sov kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého. Okrem toho tu 
hniezdia početné populácie ďalších druhov viazaných predovšet-
kým na horské ihličnaté lesy.

Vtáctvu Tatier bola venovaná pozornosť už od polovice 19. storočia 
(Kocian a kol. 2010). Išlo však hlavne o faunistický výskum, ktoré-
ho výsledky neboli súborne publikované. Prvé komplexnejšie práce 
pochádzajú až z druhej polovice 20. storočia (Balát a kol. 1955, Fe-
rianc a Feriancová 1956, 1958, Klíma 1959, Mihál 1976, Mošanský 
1974 a,b, Pikula 1961, 1962). Vtáčím spoločenstvám Západných 
Tatier sa osobitne venoval Kocian (1981, 1998). Ďalšie údaje o vtáctve možno nájsť v širšie koncipovaných prácach, napr. Ferianc (1977, 
1979), Hudec a kol. (1973, 1977), Danko a kol. (2002), alebo v prácach zameraných na ekológiu niektorých druhov alebo skupín vtákov 
(najmä dravcov a lesných kúr). V ostatných rokoch sa pozornosť venovala aj vplyvu veternej kalamity v Tatrách v roku 2004 na vtáčie 
spoločenstvá (Kocian a kol. 2005, Sabo a Topercer 2012). V súčasnosti možno konštatovať, že ornitologicky je najlepšie poznaná najmä 
severozápadná časť územia v Západných Tatrách a smerom na východ stav poznania klesá.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Hlucháň hôrny
CHVÚ predstavuje územie s jednou z najväčších zdrojových populácií druhu na Slovensku. Vysky-
tuje sa v lesnatej časti územia, najmä v porastoch pod hornou hranicou lesa v nadmorskej výške 
cca 1 300 m n. m. V oravskej časti Západných Tatier, v Belianskych Tatrách a v oblasti Tatranskej 
Javoriny a Suchej doliny osídľuje aj nižšie položené lokality. Jednotlivé lokality výskytu hlucháňa 
sú vzájomne prepojené, takže nedochádza k fragmentácii populácie druhu ako v iných oblastiach. 
Na vhodných lokalitách môže jeho hustota dosahovať až 5 (spravidla 2 – 5) kohútov na 100 ha 
(E. Baláž in litt.). Hoci oproti pôvodnému odhadovanému stavu je početnosť druhu o niečo nižšia, 
jeho populačný trend je v ostatných rokoch stabilný.

Jariabok hôrny
Druh sa v CHVÚ vyskytuje vo všetkých typoch lesa od najnižších polôh až po jeho hornú hranicu. 

Vzácne vystupuje aj nad hornú hranicu lesa do nadmorskej výšky 1 700 m n. m. S priemerným počtom 1 250 párov a s hustotou 2 − 3 párov 
na 100 ha predstavuje jednu z najväčších populácií na Slovensku. Početnosť druhu sa oproti pôvodnému odhadovanému stavu z roku 2003 
nezmenila, čo naznačuje, že populácia je v území stabilná, s menšími medziročnými výkyvmi spôsobenými najmä extrémnymi klimatický-
mi podmienkami v období hniezdenia a vyvádzania mláďat.

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)
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Kuvičok vrabčí
Výskyt a hniezdenie druhu v CHVÚ je viazané na ihličnaté, prípadne zmiešané lesy od nadmor-
skej výšky 900 m n. m. až po hornú hranicu lesa. Súvisle je rozšírený v Západných a Belianskych 
Tatrách, vo Vysokých Tatrách sa vyskytuje najmä v Bielovodskej a Javorovej doline, nad Tatranskou 
Javorinou a inde. Výrazné zmeny po veternej kalamite v roku 2004 a po následnej lykožrútovej ka-
lamite sa početnosti druhu významnejšie nedotkli, takže veľkosť populácie sa oproti pôvodnému 
navrhovanému stavu nezmenila.

Orol skalný
Druh v rámci CHVÚ preferuje západnú a východnú časť územia, 
výrazne absentuje v centrálnej časti Vysokých Tatier. Hniezdna 
populácia orlov skalných v CHVÚ predstavuje svojou veľkosťou 
a polohou dôležitú zdrojovú populáciu druhu v rámci areálu jeho 
rozšírenia na Slovensku. Druh v CHVÚ využíva na hniezdenie sta-
ré rozvoľnené lesné porasty a skalné bralá. Hniezdi hlavne na stro-

moch (jedľa, menej smrek a vzácne borovica limba). Hlavnými loviskami sú extenzívne obhospodarované 
lúky a pasienky v Liptovskej kotline, Popradskej kotline a v Podtatranskej brázde, ale aj na svahoch pohorí, 
sekundárnych holiach, na rúbaniskách a alpínskych lúkach. Veľkosť populácie možno v súčasnosti hodnotiť ako stabilnú.

Pôtik kapcavý
Druh je v CHVÚ rozšírený najmä v Západných a Belianskych Tatrách, kde obýva ihličnaté, menej zmiešané lesy až po hornú hranicu lesa 
v nadmorskej výške 1 500 − 1 600 m n. m. Najvyššiu hustotu dosahujú pôtiky kapcavé v pôvodných starých horských smrečinách s dostat-
kom dutín po tesárovi čiernom. Súčasný stav populácie je o niečo vyšší ako odhadovaný počet z roku 2003, čo však môže byť spôsobené 
odlišnou metodikou mapovania a vyhodnocovania jeho stavu v minulosti.

Sokol sťahovavý
V CHVÚ hniezdi v súčasnosti jedna z najpočetnejších populácií druhu na Slovensku. Zvýšenie populácie 
sokola sťahovavého v Tatrách takmer o vyše 4-násobok oproti stavu v roku 2003 súvisí pravdepodobne 
s celkovým trendom zvýšenia stredoeurópskej populácie a čiastočne so zvýšeným záujmom o tento druh 
v ostatných rokoch, keď mohli byť dohľadané páry, resp. hniezdne lokality nezistené v území v minulosti.

Tetrov hoľniak
Druh v CHVÚ hniezdi výhradne nad hornou hranicou lesa v pásme kosodreviny a alpínskych lúk v nad-
morskej výške od 1 400 – 1 500 do 2 000 – 2 100 m n. m. S priemerným počtom 85 tokajúcich kohútov 
a s hustotou 0,5 – 5 kohútov na 100 ha predstavuje po CHVÚ Nízke Tatry najpočetnejšiu populáciu na 
Slovensku. Nižší počet vtákov oproti odhadovanému stavu z roku 2003 súvisí pravdepodobne so zmenou 
výmery CHVÚ. Na ploche samotného CHVÚ je početnosť druhu v ostatných rokoch stabilná, s miernymi 
medziročnými výkyvmi spôsobenými nepriaznivými klimatickými podmienkami v čase rozmnožovania 
a v zimnom období (vysoká snehová pokrývka, dlhotrvajúce mrazy).

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Tatry

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 12 10 – 12 stabilný

Ďubník trojprstý >1% 100 110 – 130 stabilný

Hlucháň hôrny K1 107,5 70 – 90 stabilný

Jariabok hôrny K1 1 300 1 200 – 1 300 stabilný

Kuvičok vrabčí K1 200 180 – 250 stabilný

Lelek lesný >1% 25 25 – 30 stabilný

Orol krikľavý >1% 17 13 – 17 stabilný

Orol skalný K1 9 7 – 8 stabilný

Pôtik kapcavý K1 110 130 – 230 stabilný

Sokol sťahovavý K1 3 12 – 15 stúpajúci

Strakoš veľký >1% 10 15 – 10 stabilný

Tesár čierny >1% 55 55 – 70 stabilný

Tetrov hoľniak K1 110   70 – 100 stabilný

Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)

Kuvičok vrabčí 
(Glaucidium passerinum)

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)
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Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Početnosť druhu je v CHVÚ stabilná, zhodná so stavom odhadovaným v čase vedeckého návrhu. Bocian 
čierny má aj po predchádzajúcich veterných kalamitách v území stále dostatok vhodných hniezdnych 
aj potravných biotopov, najmä v odľahlejších dolinách menej vystavených vonkajším rušivým faktorm.

Ďubník trojprstý
Oproti odhadu populácie druhu vo vedeckom návrhu je početnosť ďubníka trojprstého v súčasnosti 
mierne vyššia, čo môže súvisieť nielen s lepším poznaním stavu tohto druhu, ale aj v dôsledku veter-
ných a najmä lykožrútových kalamít, v dôsledku ktorých sa preň vytvorili priaznivé potravné pod-
mienky. Aktuálny stav populácie druhu možno preto hodnotiť za ostatné roky ako stabilný.

Lelek lesný
Aj u tohto druhu je jeho populačný trend v ostatných rokoch stabilný, zodpovedajúci stavu populácie v čase vedeckého návrhu. Hoci odles-
nenie po veterných a lykožrútových kalamitách vytvorilo vhodné podmienky na výskyt lelka lesného v otvorených lesných biotopoch, na stav 
populácie to pravdepodobne nemalo významnejší vplyv.

Orol krikľavý
Druh hniezdi najmä v okrajových častiach CHVÚ s roztrúsenými pasienkami a lúkami. Jeho stav je 
v ostatných rokoch stabilný a veľkosť populácie porovnateľná so stavom v čase vedeckého návrhu.

Strakoš veľký
Málopočetný druh v CHVÚ bez výraznejších zmien vo veľkosti jeho populácie v rokoch 2003 a 2010 
‒ 2012. Územie kapacitne neposkytuje strakošovi veľkému viac vhodných biotopov, takže ani v budúc-
nosti nemožno predpokladať zvýšenie populácie tohto druhu.

Tesár čierny
Druh je v CHVÚ viazaný na súvislé staršie lesné porasty s dostatkom odumierajúcich alebo mŕtvych 
stojacich a ležiacich stromov. Napriek výrazným zásahom do štruktúry lesov v CHVÚ po veterných a ly-
kožrútových kalamitách nedošlo vo veľkosti populácie druhu k zásadným zmenám, pričom populačný 

trend tesára čierneho možno v ostatných rokoch hodnotiť ako stabilný.

Ohrozenie
Keďže takmer celé územie CHVÚ je súčasťou Tatranského národné parku s pre-
važne vysokým stupňom ochrany (MCHÚ so 4. – 5. stupňom ochrany), výrazné 
zmeny v zastúpení a kvalite biotopov sa nepredpokladajú. Výraznejšie negatívne 
zmeny však môžu nastať v prípade otvorených biotopov, ako sú alpínske lúky, 
ktoré zarastajú kosodrevinou, a nižšie položené, extenzívne obhospodarované 
lúky a pasienky, ktoré sú zas ohrozované rozorávaním, hnojením, melioráciami 
a zarastaním prirodzenou sukcesiou. Lesy sú ohrozované hlavne intenzívnou le-
sohospodárskou činnosťou a veternými a podkôrnikovými kalamitami, ktoré vo 
väčšom rozsahu môžu významne narušiť kontinuitu a kvalitu týchto biotopov. Na druhej strane sa ukázalo, že ponechanie kalamitných plôch 
na prirodzený vývoj má pozitívny vplyv na priaznivý stav populácií viacerých druhov vtákov. Hoci územie CHVÚ je výrazne atakované zo 
strany turistov a rekreačných športovcov, výraznejší vplyv týchto aktivít na stav druhov nebol v uplynulom období zaznamenaný. Lesné kury 
a dravce sú však ohrozované nelegálnymi odstrelmi, orol skalný a sokol sťahovavý aj vykrádaním hniezd na sokoliarske účely. V neposled-
nom rade celé územie CHVÚ je ohrozované rastúcou urbanizáciou a industrializáciou a následným budovaním infraštruktúry.

Ochranárske aktivity
Vzhľadom na súčasnú dostatočnú ochranu CHVÚ zabezpečovanú legislatívne a prakticky Správou TANAP -u by hlavné aktivity v oblasti 
ochrany väčšiny výberových druhov vtákov a zachovania ich priaznivých stavov mali byť v súčasnosti zamerané na zabezpečenie prirodze-
ného vývoja lesov po veterných a podkôrnikových kalamitách, a to správnym manažmentom územia. Potrebné je tiež regulovať výstavbu 
infraštruktúry, najmä novej cestnej siete v montánnom stupni, ktorých hustota môže výrazne narušiť integritu lesných biotopov. To sa týka 
aj rastúcej urbanizácie územia. V nelesných biotopoch je potrebný návrat a podpora tradičného extenzívneho obhospodarovania trvalých 
trávnych porastov napr. aj prehodnotením dotačnej politiky poľnohospodárskych subjektov a lepšou komunikáciou s nimi.

Napriek tomu, že v súčasnosti turizmus a rekreačno -športové aktivity nepredstavujú pre výberové druhy výrazné ohrozenie, vzhľadom na 
rastúci turistický ruch je potrebné aj tieto aktivity v budúcnosti regulovať.

Fyzickú ochranu lesných kúr a dravcov pred nelegálnymi odstrelmi a vykrádaním hniezd je nevyhnutné zabezpečovať trvale pravidelnými 
kontrolami tokanísk a hniezdisk, prípadne umiestňovaním kamier v okolí hniezd dravcov, najmä orla skalného a sokola sťahovavého.

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

Strakoš veľký (Lanius excubitor)
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Chránené vtáčie územie Tribeč

Základné údaje:
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 17/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ031
Rozloha: 23 802,80 ha
Lokalizácia: 48° 27´ 54´´ N, 18° 14´ 40´´ E
Administratívne začlenenie: Nitriansky kraj – okresy Nitra (20,3 %), Topoľčany (46,8 %), Zlaté Moravce (23,2 %), Trenčiansky kraj – okres 
Partizánske (9,9 %)
Nadmorská výška: 172 – 828 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 66,7 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Nitra

Charakteristika územia
CHVÚ sa nachádza na západnom Slovensku, v centrálnej časti pohoria Tribeč a priľahlej poľnohospodárskej krajine na severozápadnom 
okraji pohoria. Lokalizované je v katastroch 28 obcí, a to Bádice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Jelenec, Mechenice, Sokolníky, 
Výčapy-Opatovce, Žirany, Baštín, Janova Ves, Klátova Nová Ves, Veľké Bošany, Čeľadince, Hrušovany, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Nit-
rianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany, Solčany, Súlovce, Topoľčany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Velčice a Zlatno.

Je to prevažne zalesnené územie na vápencoch a dolomitoch, z ktorých miestami vystupujú kremencové hôrky s vresoviskami, na juhu ho 
lemuje Zoborská časť Tribča nepatriaca do CHVÚ. Leží na hranici panónskeho a alpského biogeografického regiónu, no prelínajú sa tam 
hlavne druhy fauny a flóry charakteristické pre panónsku (v južnej a juhozápadnej časti do 600 m n. m.), menej pre karpatskú zoogeo- 
grafickú oblasť (hlavne v centrálnej, severnej a východnej časti nad 600 m n. m.). Najvyšším bodom je Veľký Tribeč (829 m n. m.) a leží 
v centrálnej časti CHVÚ. Na jednej strane tu doznievajú prvky bezlesnej xerotermnej kveteny, na druhej strane sa tu stretávame s prvkami 
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karpatskej lesnej kveteny. Tým 
je podmienená veľká druhová 
pestrosť chráneného územia. 
V severnej časti Tribeča sa vy-
skytujú viaceré horské druhy. 
Severozápadný okraj CHVÚ 
Tribeč sa nachádza v pahor-
katinnej oblasti Nitrianska 
pahorkatina. Zvláštna flóra 
a fauna osídľuje kremencové 
hôrky, ktoré sú extrémne chu-
dobné na živiny. Nápadné sú aj 
vresoviská nachádzajúce sa na 
viacerých lokalitách. Pre Tri-
beč sú typické dubové, dubovo-
-hrabové a vo vyšších polohách 
bukové lesy. Poľnohospodárska 
pôda je intenzívne využívaná, 
pôvodné lúčne spoločenstvá 
a trvalé trávne porasty sa tu 
vyskytujú len na minimálnej 
ploche.

CHVÚ Tribeč je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ktorá bola vyhlásená v roku 1985. Z maloplošných chránených území sa 
v CHVÚ Tribeč nachádzajú NPR Hrdovická, PR Solčiansky háj a Kovarská hôrka a CHA Huntácka dolina, Jelenská gaštanica, Kostolianske 
lúky, Hornolefantovský park a Lefantovský park. Súčasťou CHVÚ Tribeč je aj územie európskeho významu Gýmeš. Okrem toho sa tam 
nachádzajú chránené stromy Velčické cery a Sekvoja Horňany.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia bola 27 590 ha (Heath a Evans 2000) a 24 540 ha (Rybanič a kol. 2004). 
Nakoniec bolo vyrokované a následne v r. 2008 vyhláškou vyhlásené územie s rozlohou 23 802,8 ha. Z pôvodných návrhov boli vyňaté 
plochy niektorých obcí a poľnohospodárskych pozemkov. Juhozápadná hranica bola stotožnená s hranicou CHKO Ponitrie, severozá-
padná hranica bola posunutá k toku rieky Nitry a boli vypustené všetky intravilány obcí, čo čiastočne pozmenilo aj kvantitu niektorých 
1 % druhov – najmä muchára sivého a krutohlava hnedého.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne lesné biotopy: listnaté lesy 61,2 %, menej zmiešané lesy 4 %, orná pôda nezavlažovaná 28,5 %, a výrazne 
menej poľnohospodárska krajina s prirodzenou vegetáciou 3,1 %.
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Charakteristika avifauny a jej výskum
Toto CHVÚ nebolo ešte komplexne ornitologicky spracované, hoci veľkej časti územia sa týka práca Harvančíka (1987) o vtáctve Tribeč-
skej časti CHKO Ponitrie pred vyhlásením CHVÚ. Autor vtedy zistil v území celkovo 105 druhov vtákov, z toho 92 hniezdičov.

Územie je z celoslovenského hľadiska významným hniezdiskom orla kráľovského. Pohorie Tribeč je v rámci Slovenska jedným z jeho naj-
starších známych hniezdisk. Hniezdi tu minimálne od roku 1949 (Sládek 1959). Celkovú hniezdnu populáciu v CHVÚ už dlhodobo tvoria 
3 páry, v roku 2012 pribudol ďalší. Možno konštatovať, že CHVÚ Tribeč je centrom tzv. západoslovenskej časti populácie a môže byť zábez-
pekou jej dlhodobej stability. V CHVÚ Tribeč hniezdi ďalších 11 významných druhov vtákov.

O ornitofaune pohoria Tribeč existuje niekoľko publikovaných údajov, väčšinou z obdobia pred vyhlásením za CHVÚ. Prvú správu o vý-
skyte orlov na Veľkom Tribeči publikoval Turček (1946). Podľa neho však išlo o orly skalné. Sládek (1959) po prvýkrát opísal hniezdisko 
orlov kráľovských z pohoria Tribeč, z územia terajšieho CHVÚ, kde orly hniezdia minimálne od roku 1949. Babó (1985) publikoval 
výsledky ornitologického výskumu v rokoch 1984 – 1985 na lokalite Žľaby pri Zlatne. Prvú rozsiahlejšiu prácu o vtáctve Tribečskej časti 
CHKO Ponitrie publikoval Harvančík (1987), kde zhrnul poznatky o vtákoch pohoria Tribeč za obdobie rokov 1975 – 1987. Podrobnú 
analýzu hniezdenia orlov kráľovských v Tribeči za obdobie rokov 1978 – 1995 spracovali Harvančík a Šnírer (1996) a nasledujúce práce 
sa tiež dotýkajú hniezdenia orlov kráľovských na terajšom území CHVÚ Tribeč (Harvančík a Šnírer 1986, 1997, 1998, Harvančík a kol. 
2008). Dlhodobý monitoring hniezdiacich párov orlov kráľovských na terajšom území CHVÚ Tribeč realizujú pracovníci Správy CHKO 
Ponitrie v spolupráci s členmi mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku od roku 1978. U ďalších významných druhov 
sa robilo špeciálne mapovanie v rámci projektu Spracovanie podkladov na zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov 
a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa v rokoch 2010 – 2012, a to prostredníctvom dvoch externistov (A. Dubravský, M. Mitaš) u druhov 
ďateľ prostredný, hrdlička poľná, krutohlav hnedý, lelek lesný, muchár sivý, muchárik bielokrký, penica jarabá, prepelica poľná, včelár 
lesný, výr skalný a žltochvost hôrny.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Orol kráľovský
Hniezdenie druhu bolo v Tribeči zaznamenané už v roku 1949 (Slá-
dek 1959). Je to na základe publikácie najstaršie známe hniezdisko na 
Slovensku. Jeho populácia je sledovaná od roku 1978, keď bolo zná-
me len hniezdenie jedného páru. Postupne zrejme územie osídľovali 
ďalšie páry a do roku 1995 boli na území terajšieho CHVÚ usídlené 
a pravidelne monitorované 3 hniezdiace páry (Harvančík a Šnírer 
1996). Až v roku 2012 bol zaznamenaný štvrtý pár, ktorý hniezdi 
v katastri obce Žirany, kam sa premiestnil z otvorenej poľnohospo-
dárskej krajiny z katastra obce Výčapy -Opatovce (Harvančík in litt.). 
Ostatné tri páry dosť stabilne hniezdia na severozápadných svahoch 
pohoria. Súčasťou CHVÚ sú aj loviská, teda otvorená, prevažne poľ-
nohospodárska krajina s rozptýlene rastúcimi drevinami, remízka-
mi, brehovými porastmi 

rieky Nitry a vetrolamami, ktoré predstavujú potenciálne biotopy na hniezdenie. V začiat-
koch monitoringu populácie (1976 – 1986) orly hniezdili v centrálnej časti pohoria. Na 
hniezdenie si vyberali staré bukové porasty (vek 100 – 130 rokov) a hniezda boli obvykle 
umiestnené na buku lesnom na okraji lesného porastu s možnosťou voľného príletu a od-
letu. Známe bolo aj hniezdenie na smreku obyčajnom s podobným umiestnením na okraji 
alebo na pozične najvyššom smreku s odlomeným vrcholcom (Harvančík in litt.). Ojedinele 
(r. 1986) použili aj staré hniezdo jastraba veľkého v zapojenom poraste smrekovca opadavé-
ho. Približne od roku 1990 orly hniezdia len na borovici lesnej a borovici čiernej a hniezdne 
páry sa posunuli k vonkajším okrajom pohoria. Pre zachovanie vhodných lokalít hniezdenia 
v CHVÚ Tribeč je dôležité zachovať dostatok starých porastov (nad 100 rokov) s vyššími 
stromami, bez ohľadu na druh dreviny a s výhodou neďaleko od lesného okraja.

Penica jarabá
Hniezdi najmä v krovinatých formáciách, napr. na druhoch ruža, hloh a trnka. Takéto 
hniezdne a potravné biotopy sú lokalizované hlavne na okraji pohoria, v otvorenej poľno-
hospodárskej krajine, ale aj v krovinách popri cestách. Zaznamenaná bola aj v brehových 
porastoch vodných tokov (Vyčoma a Nitra). Na základe výsledkov mapovania z rokov 2010 
– 2012 sa zistilo len asi 50 % z odhadovanej populácie z r. 2003, čo je spôsobené najmä vy-
ňatím územia s vhodnými biotopmi druhu z CHVÚ oproti vedeckému návrhu.

Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

Orol kráľovský (Aquila heliaca)
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Ďalšie významné druhy
Ďateľ prostredný
Je početným hniezdičom najmä v dubových a dubovo -hrabových lesoch vo veku 
nad 50 rokov, ktoré sú v CHVÚ Tribeč dobre zastúpené do nadmorskej výšky oko-
lo 500 m. Na základe mapovania v rokoch 2010 – 2012 sa predpokladá, že odhad 
pri vedeckom návrhu bol pravdepodobne podhodnotený.

Hrdlička poľná
Hniezdi najmä na lesných okrajoch a rúbaniskách zarastajúcich pionierskymi 
drevinami, ale aj v brehových porastoch vodných tokov a tiež v presvetlených le-
soch s krovinatým podrastom. Početnosť na základe mapovania v rokoch 2010 
– 2012 ukazuje na stabilný populačný trend.

Krutohlav hnedý
Hniezdi najmä v parkoch, starých sadoch a záhradách a tiež v starých presvetle-
ných porastoch na okraji pohoria, v brehových porastoch vodných tokov. Podľa 
výsledkov mapovania v rokoch 2010 – 2012 sa predpokladá stabilný populačný 
trend počas porovnávaných 10 rokov, a to do 150 párov.

Lelek lesný
Bol počas mapovania v rokoch 2010 – 2012 ziste-
ný len na ojedinelých lokalitách a početnosť bola 
odhadovaná na 3 – 10 párov.

Muchár sivý
Patrí k druhom, ktoré v priebehu posledných 
rokov takmer úplne vymizli z prirodzeného pro-
stredia (lesov a brehových porastov vodných to-
kov). Zlomok pôvodnej populácie hniezdi v par-
koch a záhradách intravilánov obcí, ktoré sú však 
z územia CHVÚ vyčlenené. Je predpoklad, že aj 
tento výpadok mohol ovplyvniť pokles populácie 
v CHVÚ.

Muchárik bielokrký
Je veľmi početným druhom najmä v starších du-
bových a bukových lesoch, hustota počas mapo-
vania v rokoch 2010 – 2012 dosahovala od 1,1 do 
2,9 páru/10 ha, čo signalizuje stabilný populačný trend za 10 sledovaných rokov.

Prepelica poľná
Hniezdi v CHVÚ hlavne v poľnohospodárskych kultúrach (obilniny, ďatelina, lucerna), pretože nemá v CHVÚ dostatok lúk ani trva-
lých trávnych porastov. Z toho dôvodu jej početnosť závisí aj od osevných plánov poľnohospodárskych subjektov. Celkove je to však 

druh s klesajúcou tendenciou početnosti, čo pravdepodobne spôsobuje jej 
nadmerný lov počas migrácie na Balkáne (Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko).

Včelár lesný
Je typickým a trvalým hniezdičom najmä okrajových častí CHVÚ, kde má 
dosah na dostatok potravných zdrojov, osích hniezd.

Výr skalný
Hniezdi vo všetkých vhodných lomoch a skalných stenách, dlhodobo sa sle-
duje 5 hniezdiacich párov (Krnča, Klátova Nová Ves, Kovarce, Ladice, Jele-
nec).

Žltochvost hôrny
Druh v súčasnosti z CHVÚ prakticky vymizol. Počas mapovania v rokoch 
2010 – 2012 jediný spievajúci samec bol zaznamenaný 7. 6. 2011 na lokalite 
Medvedí vrch. V ďalších rokoch tam však už zistený nebol.

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Penica jarabá (Sylvia nisoria)

Výr skalný (Bubo bubo)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Tribeč

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Ďateľ prostredný >1% 100 250 – 300 stabilný

Hrdlička poľná >1% 250    200 – 1 000 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 150 100 – 150 stabilný

Lelek lesný >1% 15   3 – 10 klesajúci

Muchár sivý >1% 900 200 – 500 klesajúci

Muchárik bielokrký >1% 1 500    800 – 1 500 stabilný

Orol kráľovský K1 4 3 – 4 stabilný

Penica jarabá K1 300 100 – 200 klesajúci

Prepelica poľná1 >1% 40 20 – 50 klesajúci

Včelár lesný >1% 20 10 – 20 stabilný

Výr skalný >1% 6 3 – 5 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 450 1 – 5 klesajúci

1 volajúce samce

Ohrozenie
Vzhľadom na to, že naj-
významnejšími biotopmi 
v CHVÚ sú lesy, najväčšie 
ohrozenie spočíva v nad-
mernej ťažbe drevnej hmoty 
v lesoch, s čím súvisí likvi-
dácia starých porastov, dô-
ležitých pre hniezdenie orla 
kráľovského. Ďalšou hrozbou 
hlavne pre hniezdne biotopy 
ďalších významných druhov 
je odstraňovanie rozptýlenej 
drevinovej vegetácie rastúcej 
mimo lesa a tiež brehových 
porastov vodných tokov, 
ktoré je často podmienené 
rôznymi formami poľnohos-
podárskych dotácií. K takto 
ohrozeným druhom patria 
najmä penica jarabá, kru-
tohlav hnedý, hrdlička poľná a čiastočne aj ďateľ prostredný.

Používanie rodenticídov môže ohrozovať aj potravnú bázu pre dravce, hlavne orla kráľovského a výra skalného, čo môže mať za následok 
zánik hniezdisk (napr. známy prípad dvoch hniezd z roku 2015).

Ochranárske aktivity
K najdôležitejším ochranárskym opatreniam patrí zachovanie starých lesných porastov v oblasti hniezdisk orla kráľovského a uplatňo-
vanie zakázaných činností zakotvených vo vyhláške. Ide najmä o zabezpečenie pokoja v okolí obsadených hniezd v období hniezdenia 
orlov. Na zabezpečenie ochrany hniezdisk ďalších významných druhov, akými sú najmä hrdlička poľná, krutohlav hnedý a penica jara-
bá je potrebné zachovať a udržovať rozptýlenú zeleň rastúcu mimo lesa a brehové porasty vodných tokov. Dôsledný zákaz používania 
rodenticídov, ale aj insekticídov v lokalitách a hniezdiskách kritériových druhov je nevyhnutný.
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Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 437/2008 Z. z. z 24. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Úľanská mokraď
Účinnosť: 15. 11. 2008
Kód územia: SKCHVÚ023
Rozloha: 18 173,91 ha
Lokalizácia: 48° 16´ 42´´ N, 17° 32´ 59´´ E
Administratívne začlenenie: Bratislavský kraj – okres Senec (17,7 %), Trnavský kraj – okresy Galanta (41,1 %), Trnava (41,2 %)
Nadmorská výška: 120 – 156 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0,5 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany 
prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunaj-
ské luhy, Dunajská Streda

Charakteristika územia
Prevažná časť CHVÚ leží na mierne zvlnenej Trnav-
skej tabuli, južnejšie prechádza do Podunajskej rovi-
ny, podcelku Úľanská mokraď. Územie predstavuje 
mozaikovitú poľnohospodársku krajinu so zachova-
lými fragmentmi mokradí. Prevládajúcim typom 
biotopu sú agrocenózy, predovšetkým intenzívne ob-
hospodarovaná orná pôda (93,8 %). Lesy a krajinná 
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zeleň zaberajú asi 2,4 % a vodné biotopy len asi 1 %. Zvyšok územia tvorí ostatná poľnohospodárska krajina so zastúpením prirodzenej 
vegetácie (1,4 %) a mozaika lúk a trvalých kultúr (0,6 %). Zvyšnú časť predstavujú urbanizované plochy a ostatné biotopy. Ako je zrej-
mé aj zo zastúpenia jednotlivých typov biotopov, územie sa využíva hlavne na poľnohospodársku činnosť, menej lesníctvo, ťažobný 
priemysel (ťažba štrku, v minulosti i rašeliny) a na vodohospodárstvo. Významnejšie sa tu uplatňuje aj poľovníctvo a menej rybárstvo 
(športový rybolov).

Súčasťou CHVÚ sú 4 maloplošné chránené územia, a to CHA Abrahámsky park, CHA Vlčkovský háj, PP Mačiansky presyp a PR 
Mačiansky háj, ktoré boli vyhlásené s cieľom ochrany botanicky významných a zaujímavých biotopov na juhozápadnom Slovensku.

Oproti pôvodnému vedeckému návrhu sa rozloha CHVÚ zmenšila o cca 3 066 ha (14,4 %). Z územia boli vyňaté najmä intravilány 
obcí a zastavané plochy. To výrazne ovplyvnilo najmä početnosť synantropných výberových druhov v CHVÚ, akým je napr. pipíška 
chochlatá.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Avifaunu územia zastupujú najmä druhy 
viazané na otvorenú krajinu s rozptýlenou 
drevinovou vegetáciou a mokraďové bio-
topy. CHVÚ bolo pôvodne jedným z troch 
najvýznamnejších území na Slovensku pre 
hniezdenie druhov kaňa močiarna a kaňa 
popolavá a pravidelne tu hniezdilo viac ako 
1 % národnej populácie druhov bučiačik 
močiarny, haja tmavá, pipíška chochlatá, pre-
pelica poľná, sokol kobcovitý a sokol rároh. 
V súčasnosti je toto územie významné najmä 
z hľadiska udržiavania životaschopných po-
pulácií bučiačika močiarneho, kane močiar-
nej a sokola rároha. Zachovanie sokola rároha 
je významné tiež z celoeurópskeho hľadiska, 
keďže veľká časť populácie hniezdi práve na 
západnom Slovensku.

Ornitologický výskum v území do roku 2010 
prebiehal iba sporadicky a väčšina prác sa tý-
kala len ornitocenóz vybraných lokalít. Vtáctvo rybníkov pri Pustých Úľanoch skúmal Trnka (1997, 1999, 2000). Zistil tu celkovo 64 
druhov vodných a pri vode žijúcich vtákov, z ktorých 26 druhov aj hniezdilo. Podobne vtáky pri VN Ronava sledovali Ružek a Senko 
(2002, 2003), ktorí tu zaznamenali 42 druhov, z toho 21 hniezdiacich. Z nich však iba 6 hniezdičov bolo vodných a na vodu viazaných. 
Ostatné práce sa venovali výskytu a biológii vybraných druhov vtákov (Hrdlovič a Mikuláš 1989, Trnka a kol. 1994, Trnka a Kern 1999, 
Trnka a Trnková 2004, Trnka a Obuch 2006) alebo vtákom zo širšieho okolia CHVÚ (Kalivodová a kol. 2010). Pravidelný monitoring 
výberových druhov vtákov tu prebieha od roku 2010. Monitoring dravcov tu tiež realizuje občianske združenie Ochrana dravcov na 
Slovensku.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Haja tmavá
Druh v CHVÚ v súčasnosti nehniezdi. Potenciálnymi hniezdnymi lokalitami v území 
sú lesné porasty medzi Pustými Úľanmi a Veľkým Grobom a okolie VN Ronava pri 
Slovenskej Novej Vsi, kde bolo v minulosti pozorované aj hniezdenie (Ružek a Senko 
2002). Dôvody vymiznutia druhu ako hniezdiča nie sú známe. Prudký pokles počet-
nosti druhu je však zaznamenaný aj na ostatných lokalitách Slovenska. Počas migrácie 
v apríli a v auguste sa zastavuje na rôznych príhodných miestach v celom území CHVÚ.

Kaňa močiarna
Druh v CHVÚ hniezdi na rybníkoch, štrkoviskách a kanáloch pri Pustých Úľanoch, 
Veľkom Grobe a Majcichove a na VN nádrži Ronava, ale tiež v agrocenózach, napr. 
v k. ú. obcí Čataj a Malá Mača. Podobne okrem mokradí lovným teritóriom kaní mo-
čiarnych sú aj polia, okraje ciest a iné neobrábané pozemky. Oproti pôvodne odhado-
vanému stavu početnosť druhu poklesla cca o 30 %. Tento pokles však môže súvisieť 

aj s nepriaznivými klimatickými a hydrologickými pomermi v území v čase mapovania.

Haja tmavá (Milvus migrans)Haja tmavá (Milvus migrans)
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Kaňa popolavá
V minulosti druh hniezdil v CHVÚ v počte 1 až 5 párov, v súčasnosti tu hniez-
denie kane popolavej nebolo dokázané. Počas mapovania v rokoch 2010 – 2012 
bol zaznamenaný výskyt iba 1 samice, resp. páru v roku 2011, čo aj za pred-
pokladu známej medziročnej fluktuácie druhu predstavuje výrazný pokles. Na 
základe doloženého hniezdenia kaní popolavých v minulosti možno za naj-
významnejšie potenciálne hniezdne lokality druhu v CHVÚ pokladať v súčas-
nosti agrocenózy v okolí Pustých Úľan a Veľkého Grobu. Počas migrácie bol 
druh zastihnutý aj na iných lokalitách. Keďže hniezdenie kane popolavej v kul-
túrnej krajine je výrazne limitované spôsobom obhospodarovania poľnohos-
podárskych pozemkov a druhom pestovaných plodín, jej výskytu a možnému 
hniezdeniu na potenciálnych lokalitách treba v CHVÚ venovať v nasledujúcich 
rokoch zvýšenú pozornosť.

Sokol kobcovitý
Hniezdenie sokola kobcovitého v území dnešného CHVÚ je známe už od 20. ro-
kov minulého storočia, keď jeho zahniezdenie pri Vlčkovciach v roku 1922 spo-
mína Ferianc (1964). Druh tu pravdepodobne hniezdil aj neskôr a v oveľa vyššom 
počte. V 90. rokoch minulého storočia v území hniezdilo ešte cca 6 – 10 párov, 
a to medzi obcou Majcichov a priemyselným parkom Samsung pri Voderadoch. 
Sokoly tu hniezdili v starých stračích hniezdach umiestnených na agátoch, prípad-
ne na iných stromoch (čerešňa). Od roku 2003 je už však hniezdisko pravdepo-
dobne z dôvodov vystrieľania hniezdnej kolónie opustené. V posledných rokoch 
hniezdenie druhu v CHVÚ nebolo zistené. Výrazne sa na tom podieľa aj zníženie 
početnosti krkavcovitých vtákov, ktorých hniezda sokoly využívajú na hniezdenie, 

ako aj zmeny v spôsobe obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov a pestovanie pre sokola kobcovitého nevhodných poľnohos-
podárskych plodín (kukurica, slnečnica).

Sokol rároh
Druh v CHVÚ hniezdi od roku 1999 (1 pár), ďalšie 3 páry tu zahniezdili postupne v rokoch 2007 – 2009. Sokoly rárohy tu hniezdia 
v búdkach. Ich hniezdna úspešnosť je však pomerne nízka. V rokoch 2010 – 2012 z 10 hniezd vyviedli len 24 mláďat (Chavko unpubl.). 
Ako lovné teritórium využívajú sokoly rárohy širšie okolie hniezdisk.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Úľanská mokraď

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bučiačik močiarny >1% 3,5   6 – 10 stabilný

Haja tmavá K1 2 0 klesajúci

Kaňa močiarna K1 25 15 – 18 klesajúci

Kaňa popolavá K1 3 0 – 1 klesajúci

Pipíška chochlatá >1% 60 25 – 30 neznámy

Prepelica poľná >1% 40 14 – 26 klesajúci

Sokol kobcovitý K1 6,5 0 klesajúci

Sokol rároh K1 2,5 2 – 4 stabilný

Ďalšie významné druhy
Bučiačik močiarny
Druh hniezdi v CHVÚ v pobrežných porastoch rybníkov (Pusté Úľany), štrkovísk (Veľký Grob, Majcichov) a vodných nádrží (VN Ronava 
pri Slovenskej Novej Vsi). Jeho súčasný stav na týchto lokalitách je pritom oveľa vyšší, ako bola jeho pôvodne odhadovaná početnosť. Keďže 
stav biotopov sa oproti minulosti výrazne nezmenil, vyšší počet hniezdiacich párov zistený v súčasnosti môže byť výsledkom zvýšenia po-
četnosti bučiačika močiarneho v celej strednej Európe, ale aj systematickejšieho mapovania druhu v ostatných rokoch. Až ďalší monitoring 
však ukáže, či je tento priaznivý stav druhu naozaj trvalý.

Sokol rároh (Falco cherrug)Sokol rároh (Falco cherrug)

Kaňa popolavá (Circus pygargus)
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Pipíška chochlatá
Údaje o veľkosti hniezdnej populácie druhu v rámci CHVÚ sú nedostatočné, resp. sú 
značne skreslené. V pôvodnom návrhu sa početnosť pipíšok chochlatých odhadovala 
na 60 párov, v súčasnosti na základe prepočítaných výsledkov mapovania je ich počet 
takmer o 50 % nižší. Uvedený zistený stav však pravdepodobne súvisí s vylúčením obcí 
z územia CHVÚ a s preferenciou intravilánov tohto druhu v našich podmienkach. 
Preto hodnotiť populačný trend pipíšky chochlatej v CHVÚ (teda mimo obcí) možno 
až na základe porovnania výsledkov monitoringu v budúcich rokoch.

Prepelica poľná
Ani u tohto druhu nie sú údaje týkajúce 
sa jeho početnosti v CHVÚ dostatočné, 
a to najmä z dôvodu jeho skrytého spô-
sobu života a rozľahlosti územia. Napriek 
tomu celkový predpokladaný pokles 
početnosti o takmer 50 % oproti pôvod-

nému návrhu môže zodpovedať realite, keďže v CHVÚ boli v ostatných rokoch realizované 
viaceré investičné zámery na úkor poľnohospodárskej pôdy. Ďalším významným faktorom 
poklesu početnosti prepelice poľnej je aj zmena druhov pestovaných poľnohospodárskych 
rastlín (kukurica, slnečnica, repka olejná) na úkor obilnín a krmovín.

Ohrozenie
Väčšina výberových (terestrických) druhov vtákov a ich biotopy sú v CHVÚ ohrozované naj-
mä intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou a zmenami štruktúry krajiny. V území dochá-
dza k sústavnej likvidácii a zmenšovaniu trvalých trávnych porastov, zamokrených lúk a pa-
sienkov, súčasné obilné lány sú nahradzované slnečnicou a kukuricou. Nezanedbateľné je aj nadmerné hnojenie a používanie rodenticídov. 
Stálou hrozbou sú ďalšie plánované investičné zámery a urbanizácia vo voľnej krajine. Významnú negatívnu úlohu v tomto smere zohráva 
tiež poľovníctvo, najmä nelegálne odstrely, ničenie hniezd krkavcovitých vtákov, vykladanie otrávených návnad, ako aj likvidácia nelesnej 
drevinovej vegetácie. Vodné a na vodu viazané výberové druhy vtákov sú zas ohrozované nevhodnými vodohospodárskymi zásahmi (ko-
lísanie výšky vodnej hladiny v hniezdnom období, likvidácia pobrežných porastov, regulácia vodných tokov, vysúšanie mokradí), ťažbou 
štrku a rašeliny ako aj nekontrolovateľným športovým rybolovom a neusmernenou rekreáciou (vodné športy).

Ochranárske aktivity
Na zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov v CHVÚ sú nevyhnutné základné manažmentové opatrenia na ich hniezdnych 
a potravných biotopoch. Tieto opatrenia v terestrických biotopoch pozostávajú najmä zo zmeny spôsobov obhospodarovania poľnohos-
podárskych a lesných pozemkov. V poľnohospodárstve je aspoň na časti pozemkov nevyhnutný prechod k tradičnému spôsobu hospodá-
renia, zvýšenie podielu plôch s trvalými trávnymi porastmi a úhormi, obmedzenie chemických postrekov, najmä insekticídov a rodenti-
cídov, a zmena druhov pestovaných poľnohospodárskych rastlín v prospech obilnín a krmovín. V lesných biotopoch sa odporúča najmä 
obmedzenie a úprava lesohospodárskej činnosti s dôrazom na druhovú diverzitu a vekovú štruktúru porastov. Na zabezpečenie priazni-
vého stavu vodných biotopov je zas nevyhnut-
né usmernenie vodohospodárskej činnosti 
v území, najmä regulácia výšky vodnej hladiny 
v rybníkoch a vo vodných nádržiach, úprava 
brehov a kosenie brehových porastov, regulácia 
ťažby štrku a rašeliny a obmedzenie športové-
ho rybolovu a rekreácie na stojatých vodných 
plochách v hniezdnom období. Na všetkých 
známych hniezdnych lokalitách dravcov je ne-
vyhnutné usmerňovať a kontrolovať aj výkon 
práva poľovníctva s dôrazom na ich nelegálne 
odstrely a vykladanie otrávených návnad, ako 
aj na likvidáciu hniezd krkavcovitých vtákov 
v hniezdnom období. V neposlednom rade je 
dôležité obmedziť tiež ďalšie veľké investičné 
zámery vo voľnej krajine.

Pipíška chochlatá (Galerida cristata)

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
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Chránené vtáčie územie Veľká Fatra

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 194/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra
Účinnosť: 15. 5. 2010
Kód územia: SKCHVÚ018
Rozloha: 47 445,01 ha
Lokalizácia: 48° 56´ 13´´ N, 19° 04´ 44´´ E
Administratívne začlenenie: Banskobystrický kraj – okres Banská Bystrica (17,2 %), Žilinský kraj – okresy Martin (30,1 %), Turčianske 
Teplice (11,9 %), Ružomberok (40,8 %)
Nadmorská výška: 420 – 1 592 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 94,6 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Národného parku Veľká Fatra, Martin



190

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Charakteristika územia
Toto územie patrí k stredne veľkým CHVÚ na Slovensku. 
Na východe nadväzuje priamo na CHVÚ Nízke Tatry, čo 
vytvára predpoklady na výmenu jedincov a tým aj lepšie 
predpoklady populačnej stability viacerých horských dru-
hov. Je to rozsiahle vysoké pohorie centrálnych Západných 
Karpát situované prevažne na vápencoch a dolomitoch, 
členité, lesnaté a málo osídlené. Významnú úlohu v území 
majú aj biotopy trávnych porastov, horských lúk a pasien-
kov. Najväčšie kontrasty v prírodných podmienkach vid-
no medzi geomorfologickými podcelkami Hôľna Fatra, 
Bralná Fatra a Revúcke podolie. Podcelky Zvolen, Lysec, 
Šiprúň a Šípska Fatra sú menej kontrastné. K najrozšíre-
nejším lesným ekosystémom patria bukové lesy (vrátane 
vápnomilných) a jedľovo-bukové lesy. Horské smrekové 
lesy sa zachovali len vo fragmentoch. Viac je nepôvodných 
smrečín v nižších polohách. Významné zastúpenie majú aj viaceré typy okrajových biotopov (ekotonov) a skaly s vápnomilnými borinami. 
Hlavné skupiny biotopov v CHVÚ tvoria listnaté lesy (35 %), zmiešané lesy (28 %), ihličnaté lesy (18 %), prechodné drevinové biotopy  
(6 %), lúky a pasienky (6 %), mozaikovité poľnohospodárske biotopy (3 %), skalné biotopy (3 %), vody a mokrade (1 %). CHVÚ je lokali-
zované v oblasti alpského biogeografického regiónu, charakteristické sú tam druhy karpatskej zoogeografickej oblasti. Najvyšším bodom je 
Ostredok (1 592 m n. m.) a leží v centrálnej časti hlavného horského hrebeňa. Pestrosť reliéfu a tiež fauny a flóry podmieňuje prevýšenie 
takmer 1 200 metrov, čo ovplyvnilo aj zastúpenie vegetačných stupňov.

CHVÚ sa až na 85 % prekrýva s územím Národného parku Veľká Fatra, 92,2 % je prekryv s Územím európskeho významu 0238 Veľká 
Fatra. Len v NP je 24 MCHÚ (13 NPR, 3 PR, 2 NPP, 4 PP, 2 CHA) s výmerou spolu 6 585,74 ha v 3. – 5. stupni ochrany.

Územie je v značnej miere antropicky využívané. Čoraz intenzívnejšie sú hlavne negatívne vplyvy intenzívneho lesného hospodárstva, 
v príťažlivých častiach hlavných hrebeňov a dolín je na slovenské pomery značne rozvinutá turistika a rekreácia, v Hôľnej Fatre a na von-
kajšom obvode územia je to poľnohospodárstvo (najmä pastva dobytka a oviec), pri severnom, severovýchodnom a južnom okraji doprava 
a produktovody, rozptýlene zber lesných plodov.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia bola 60 610 ha, čo sa udržalo písomne až v dvoch dielach (Hora a Kaňuch 
1992, Heath a Evans 2000), neskôr bola plocha mierne skorigovaná na 60 480 ha (Rybanič a kol. 2004). Z tohto vedeckého návrhu boli vy-
ňaté plochy niektorých obcí a poľnohospodárskych pozemkov a veľké územie na severovýchode, východne od Sklabine, a tak bolo v r. 2010 
vyhláškou finálne vyhlásené územie s rozlohou 47 445 ha.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Územie stále patrí medzi 5 najvýznamnejších hniezdisk niektorých druhov horských lesov, ich lemov a skál na Slovensku, ako ďubník troj-
prstý, hlucháň hôrny, kuvičok vrabčí, muchárik malý, orol skalný, pôtik kapcavý, sokol sťahovavý, tetrov hoľniak a žlna sivá. Okrem nich tu 
ešte pravidelne hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, jariabok hôrny, lelek lesný,  muchár sivý, 
muchárik bielokrký, sova dlhochvostá, tesár čierny, včelár lesný, výr skalný a žltochvost hôrny. Podmienky na prežívanie tu zatiaľ nachádza-
jú aj významné lokálne populácie ďalších druhov skalných biotopov a horských vodných tokov.

Napriek tomu, že o avifaune územia je z minulosti dosť prác, dodnes neexistuje jej celkové zhodnotenie. Faunistické údaje o niektorých vý-
znamnejších druhoch vtákov z Veľkej Fatry nájdeme už v monografiách a kompendiách zo 40. až 80. rokov minulého storočia (Ferianc 1941, 
1977, 1979, Matoušek 1961, 1962, 1963; Hudec a kol. 1977, 1983). Pôvodné práce o rozšírení a početnosti vtákov začali byť pravidelné až 
potom (Kupcová a Bohačík 1980, Saniga 1987, 1989, 1990, 1993, 1994a,b, 1995a,b, 1996a,b, 1998a, 2011b, Šálek a Šmilauer 1993, Topercer 
1989, 1996, 1997, 2002, Hora a Kaňuch 1992, Danko a kol. 2002, Rybanič a kol. 2004). S pribúdaním ornitológov a metód zberu (SOS/BirdLife 
Slovensko 2013) a zapisovania dát (online databázy Aves -Symfony, ISTB, Birding.sk, celoštátne projekty sčítania a monitoringu) rastie aj úro-
veň poznatkov o výberových druhoch, zvlášť v skupinách dravce a sovy (Danko a kol. 1994, Dravecký a Guziová 2012, Mikusek a kol. 2001, 
Pačenovský a Šotnár 2010, Šotnár a Obuch 2013, Šotnár a Pačenovský 2011), lesné kurovité (Karč 1989, Klaus a Bergmann 1994, Mikoláš 
a kol. 2013, Saniga 1996c, d, e, 1998b, 1999), vodné vtáky (Slabeyová a kol. 2009, 2011) a i.

Projekt ŠF Vtáky 1 a podobne zamerané projekty sa venovali najmä 20 druhom, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ. Použili modifikova-
nú metódu mapovania hniezdnych okrskov v kombinácii s vyhľadávaním hniezd (sokol sťahovavý, bocian čierny, orol skalný, včelár lesný, 
výr skalný, sova dlhochvostá), bodovú metódu (pri všetkých druhoch), záznamy vzdialeností lelka lesného a sov (pôtik kapcavý, kuvičok 
vrabčí) na súmraku/svitaní a pásový transekt (pri všetkých druhoch). Tieto druhy, ako aj druhy tetrov hoľniak, hlucháň hôrny sa zdajú 
byť reprezentatívne a sčítané druhy v celom CHVÚ. Ostatné druhy sú sčítané menej presne až slabo. Pri nich odhady veľkosti populácie 
vychádzajú z publikovaných aj nepublikovaných kvantitatívnych prác (Saniga 1994a, 1995b, 1996b, Topercer 1996, 2002, nepubl.) s pri-
hliadnutím na zmeny v kvalite biotopov za posledných 10 rokov.
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Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Ďubník trojprstý
Hniezdi hlavne v starších ihličnatých a zmiešaných lesoch s prevahou ihličnanov (smrekové a smrekovo-
-bukovo -jedľové) a s dostatkom mŕtvych a odumierajúcich stojacich stromov (Jamnický 1982, Blume 1993, 
Pavlík 1998), menej v hospodárskych smrečinách.

Hlucháň hôrny
Zvyšky jeho hniezdnej populácie prežívajú najmä v biotopoch starých, prírode blízkych horských le-
sov smrekového a smrekovo -bukovo -jedľového vegetačného stupňa (Saniga 1996c,d,e), nepostihnutých 
fragmentáciou (Storch 1997, Klaus a kol. 1986). Dlhodobý výskum druhu v CHVÚ poskytuje dostatoč-
ne spoľahlivé údaje o stave a vývoji populácie, ktorej klesajúci trend súvisí hlavne s výraznými stratami 

a fragmentáciou zvyškov vhodných biotopov, ale zrejme tiež s vyrušovaním, znečisťovaním prostredia, extrémami počasia a s predač-
ným tlakom.

Jariabok hôrny
Hniezdi hlavne v stredne starých až starších ihličnatých a zmiešaných lesoch, nevyhýba sa 
ani lesným okrajom a mladinám. Sčítanie v r. 2010 – 2012 nepokrylo proporčne všetky subre-
gióny ani typy biotopov druhu, a preto môže byť aktuálny odhad hniezdnej populácie mierne 
podhodnotený.

Kuvičok vrabčí
Dosahuje väčšie hniezdne hustoty v starých, redších zmiešaných horských lesoch smrekovo-
-bukovo -jedľového, jedľovo -bukového a bukového vegetačného stupňa, ale nezriedka vystu-
puje až po hornú hranicu lesa. Cielené sčítanie (Šotnár a Pačenovský 2011, Šotnár a Obuch 
2013) aj pri tomto druhu ukazuje na stabilný populačný trend.

Lelek lesný
Nachádza optimálne hniezdne biotopy pri okrajoch CHVÚ mimo súvislých lesných komplexov (extenzív-
ne pasienky, lúky, požiariská, rúbane), v ekotonoch, v riedkych vápnomilných borinách a iných svetlých 
lesoch, nezriedka v mozaike so skalnými biotopmi. Podobne ako v iných CHVÚ sčítanie nepokrylo pro-
porčne všetky biotopy druhu, takže získané údaje na spoľahlivé populačné odhady nestačia.

Muchárik bielokrký
V CHVÚ hniezdi hlavne v listnatých a zmiešaných lesoch s dominanciou buka s dostatkom dutinových 
aj odumierajúcich a odumretých stromov. Jeho populačný trend sa podobá muchárikovi malému – v miere 
intenzívneho lesníckeho narúšania biotopu, miere neproporč-
nosti sčítania aj v miere nadhodnotenia odhadu populácie.

Muchárik malý
Preferuje ako hniezdne biotopy staré, štruktúrne rozmanité listnaté a zmiešané lesy nižších 
a stredných polôh s dominanciou buka a s dostatkom veľkých dutinových aj odumierajúcich 
a odumretých stromov (Mitrus a kol. 2006). Pri odhade populačného trendu sa javí druh za 
10 rokov ako stabilný.

Orol skalný
Hniezdi hlavne v málo rušených horských lesoch so starými porastami a väčšími bralami v nadmorskej výške 630 – 950 m, pričom potravu 
loví v okolitých trávnych porastoch a kotlinách. Hniezdiská sa sústreďujú v severnej časti CHVÚ a stav populácie sa javí ako stabilný.

Pôtik kapcavý
Hniezdi najmä v horských ihličnatých a zmiešaných lesoch od 600 m n. m. po hornú hranicu lesa, tiež v smre-
činách v inverzných polohách dolín (Blatnická, Necpalská a Belianska) a vzácne aj v bučinách so skupinami 
smreka. Intenzívna ťažba dreva v ostatných rokoch však zhoršila kvalitu jeho biotopov v niektorých častiach 
CHVÚ, zvlášť v Ľubochnianskej doline. Vďaka cielenému mapovaniu druhu (Šotnár a Pačenovský 2011, Šot-
nár a Obuch 2013) máme spoľahlivé údaje o aktuálnom stave jeho populácie, ktorý sa zdá byť zatiaľ stabilný.

Sokol sťahovavý
Hniezdi v tomto CHVÚ na väčších skalách v nadmorskej výške 600 – 1 240 m, hlavne v Bralnej Fatre. 
Systematický a dlhodobý monitoring druhu zachytáva spoľahlivo vývoj a stav populácie, ktorý aktuálne 
dosahuje 15 zistených párov v CHVÚ. Pozitívny populačný trend odráža postupný návrat na hniezdiská 
opustené v 60. a 70. rokoch 20. storočia.

Ďubník trojprstý 
(Picoides tridactylus)

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

Hlucháň hôrny 
(Tetrao urogallus)

Kuvičok vrabčí 
(Glaucidium passerinum)

Muchárik malý 
(Ficedula parva)
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Tesár čierny
Hniezdi hlavne v rozľahlejších starých lesoch, optimálne v bukových, zmieša-
ných alebo ihličnatých (vzácne do cca 1 400 m n. m.), a to nielen v súvislých, 
ale aj vo fragmentovaných. Jeho populačné hustoty sčítanie v r. 2010 – 2012 
nevystihlo proporčne vo všetkých častiach CHVÚ. V dôsledku toho mohol byť 
odhad terajšej hniezdnej populácie podhodnotený.

Tetrov hoľniak
Obýva hlavne biotop vysokohorských pasienkov a lúk, priľahlých okrajov 
lesov a iných ekotonov aj okolo hornej hranice lesa, ako sú mladé sukcesné 
smrečiny na holiach, staré riedke smrečiny a polomy v nich, výsadby nepô-
vodnej kosodreviny a pôvodné kroviny vŕby sliezskej. Populačný trend nie je 
úplne vyjasnený aj vzhľadom na celkový negatívny trend na Slovensku od 50. rokov 20. storočia (Danko a kol. 2002), no uplynulé desaťročie 
ukazuje stabilný stav početnosti.

Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Na území preferuje horské lesy (okrem vysokohorských smrečín) s významnejším podielom star-
ších porastov a s dostupnosťou väčších vodných tokov či iných mokradí.

Muchár sivý
Na hniezdenie v CHVÚ využíva tak staršie lesy rôznych typov (listnaté, zmiešané a ihličnaté, súvis-
lejšie aj fragmentované), ako aj nelesnú drevinovú vegetáciu, skaly, stavby, často v prostredí ekoto-
nov (Topercer 1996). Sčítanie a mapovanie v r. 2010 – 2012 nebolo proporčné v jednotlivých bioto-
poch, čoho dôsledkom môže byť podhodnotený aktuálny odhad hniezdnej populácie.

Sova dlhochvostá
Hniezdi hlavne v starších zmiešaných horských lesoch smrekovo -bukovo -jedľového, jedľovo-
-bukového a bukového vegetačného stupňa. Výsledky poukazujú na priestorovo nerovnomerné 
hustoty, ktoré sa nepodarilo sčítať proporčne vo všetkých častiach územia. Napriek tomu zvýšené 
úsilie pri sčítaní oproti minulosti dovoľuje spresniť tak odhad veľkosti, ako aj trend populácie.

Včelár lesný
Hniezdi hlavne v listnatých a zmiešaných lesoch nižších a stredných horských 
polôh, susediacich s lúkami a pasienkami, lesnými lúčkami a so svetlými lesmi, 
preferuje teda mozaikovitú krajinu. Cielené sčítanie druhu sa tu nevykonávalo 
a dostupné kusé údaje o jednotlivých pároch na spoľahlivý odhad stavu a trendu 
populácie nevystačia. Na základe pravidelných pozorovaní sa zdá, že počet je 
stabilný.

Výr skalný
Hniezdi hlavne v prirodzených alebo umelých biotopoch skál (lomy, odkryvy) 
nadväzujúcich na agroekosystémy a vidiecku krajinu na okrajoch CHVÚ. V 
CHVÚ je dlhodobo monitorovaný a výsledkom sú reprezentatívne údaje o vývoji 
a klesajúcom stave miestnej populácie.

Žlna sivá
Žije hlavne v listnatých a zmiešaných lesoch s dominanciou buka, 
zvlášť v starých a štruktúrne rozmanitých lesoch s priľahlými tráv-
nymi biotopmi, bohatými na mraveniská (Dorresteijn a kol. 2013). 
Možné je tiež mierne podhodnotenie stavu populácie v našich od-
hadoch a trend vývoja počtu sa zdá byť zatiaľ stabilný.

Žltochvost hôrny
Je to dnes veľmi rozptýlený a vzácny druh v CHVÚ aj na Slovensku, 
s hniezdnymi väzbami na staré bučiny a smrečiny vyšších polôh 
s dostatkom vhodných dutín (Topercer 2002), ale aj na riedke váp-
nomilné boriny a na podobné svetlé riedkolesy (Topercer nepubl.). 
Patrí k druhom s jasne negatívnym populačným trendom.

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)

Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Veľká Fatra

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 20 10 – 15 stabilný

Ďateľ bielochrbtý K1 180   80 – 100 stabilný

Ďubník trojprstý K1 160 200 – 250 stabilný

Hlucháň hôrny1 K1 107,5 40 – 60 klesajúci

Jariabok hôrny K1 1 400 300 – 400 stabilný

Kuvičok vrabčí K1 200 300 – 400 stabilný

Lelek lesný K1 70 20 – 30 stabilný

Muchár sivý >1% 1 200 400 – 600 stabilný

Muchárik bielokrký K1 4 000    900 – 1 200 stabilný 

Muchárik malý K1 1 300 500 – 800 stabilný 

Orol skalný K1 7  7 – 10 stabilný

Pôtik kapcavý K1 110 250 – 300 stabilný

Sokol sťahovavý K1 6 10 – 15 stúpajúci

Sova dlhochvostá >1% 17,5 15 – 25 stabilný

Tesár čierny K1 160 50 – 60 stabilný

Tetrov hoľniak K1 35  50 – 701 stabilný 

Včelár lesný >1% 20  5 – 10 stabilný

Výr skalný >1% 14 6 – 9 klesajúci

Žlna sivá >1% 100 100 – 150 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 700 50 – 80 klesajúci

1 volajúce samce

Ohrozenie
V CHVÚ patrí k hlavným hrozbám pre lesné druhy najmä strata a fragmentácia lesných biotopov intenzívnym lesným hospodárstvom 
(výstavba ciest, rúbane, zmeny drevinového zloženia, odstraňovanie starých stromov a i.). Opúšťanie tradičného poľnohospodárstva 
v podhorských a horských polohách je kritické hlavne pre druhy otvorenej krajiny, ako aj pre lesné druhy, pre ktoré slúžia takéto bio-
topy ako loviská. Chybný manažment poľovnej zveri (premnožená sviňa divá a jeleň), intenzívna turistika a masové budovanie centier 
turizmu hlavne v dolinách a hrebeňových hôľnych polohách, environmentálna kriminalita a neúčinná ochrana prírody môže zvyšovať 
negatívne vplyvy na celé biotopy.

Ochranárske aktivity
Veľmi dôležitá je ochrana hniezd dravcov pred vykrádaním, ničením a rušením a osádzanie kritických úsekov vzdušných elektrických 
vedení zábranami proti usmrcovaniu vtákov. Viaceré ďalšie aktivity uvedené aj vo vyhláške sa ukazujú zatiaľ neuplatňované alebo ne-
účinné. Preto navrhujeme v prvom rade dôslednejšie uplatňovať a vymáhať plnenie týchto opatrení a tiež pripraviť a schváliť program 
starostlivosti o CHVÚ a ÚEV Veľká Fatra vrátane zonácie s dostatočne veľkou a reprezentatívnou bezzásahovou zónou A, zahŕňajúcou 
tiež dôležité biotopy výberových druhov. V programe starostlivosti a iných dokumentoch je potrebné určiť záväzné limity a regulatívy 
pre urbanizáciu, rekreáciu a cestovný ruch, dopravu, poľnohospodárstvo a ďalšie odvetvia v CHVÚ podľa definícií priaznivého sta-
vu druhov. V záujme zachovania výberových druhov je žiaduce udržiavať podiel, štruktúru a rozmiestnenie starých lesov v CHVÚ 
a zabrániť ich ďalším stratám a fragmentácii pomocou záväznejších dohôd s vlastníkmi a užívateľmi lesa aj pomocou informovanejšie-
ho usmerňovania programov starostlivosti o les. Tiež je potrebné dodržiavať ekologicky vhodné obnovné zastúpenie drevín a zabrániť 
zvlášť zvyšovaniu podielu smreka a ponechávať dostatok živých aj odumierajúcich a odumretých stromov v lesoch a solitérov a skupín 
drevín v otvorenej krajine. V záujme ochrany najmä hlucháňa a tetrova je potrebné dostať na únosnú úroveň populácie rizikových dru-
hov zveri (napr. sviňa divá, líška) lepším poľovným manažmentom. Na podporu dutinových hniezdičov sa odporúča vyvesovať búdky na 
podporu populácií výberových druhov. V niektorých hospodárskych lesoch zachovávať lužné lesy, členité okraje lesa a priľahlé nelesné 
biotopy s ich tradičným využívaním (bez pesticídov, ťažby biomasy atď.). Nevyhnutnou podmienkou spätnej väzby na prijaté a realizo-
vané ochranné opatrenia je každoročný monitoring výberových druhov, ich biotopov a rizík štandardnou metodikou.
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Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

Základné údaje:
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 187/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky
Účinnosť: 15. 5. 2010
Kód územia: SKCHVÚ034
Rozloha: 91,34 ha
Lokalizácia: 48° 3´ 5´´ N, 17° 35´ 59´´ E
Administratívne začlenenie: Trnavský kraj – okres Dunajská streda (100 %)
Nadmorská výška: 112 – 115 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 0 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Dunajská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ predstavuje rybničná sústava tvorená tromi navzájom susediacimi rybníkmi lemovanými pásom stromov a krov. Nachádza 
sa v centrálnej časti Žitného ostrova, v Podunajskej nížine. V litorálnej zóne rybníkov sú dobre vyvinuté porasty pobrežnej vegetácie, 
najmä trsti obyčajnej a pálky úzkolistej. Nachádza sa tu aj niekoľko ostrovov vo vyššom štádiu sukcesie. V okolí rybníkov sú zachované 
zvyšky slatinných lúk. Väčšina okolitých biotopov je však premenená na poľnohospodársku pôdu. Vodné biotopy predstavujú pritom 
82,8 % rozlohy územia, zvyšok pripadá na poľnohospodársku krajinu so zastúpením prirodzenej vegetácie a ornú pôdu (6,6 %). Hrádze 
rybníkov sú lemované stromovou vegetáciou. Rybníky sú intenzívne rybársky aj poľovne obhospodarované.
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Súčasná rozloha CHVÚ je zhodná, resp. iba o 1,66 ha (1,8 %) menšia, ako bol vedecký návrh. Vyňaté boli iba niektoré poľnohospodárske 
pozemky v okolí rybníkov, čo na celkovú početnosť výberových druhov nemalo významný vplyv.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ patrí k trom najvýznamnejším územiam na Slovensku pre hniezdenie hrdzavky potápavej a kačice chripľavky a k piatim naj-
významnejším územiam pre hniezdenie bučiačika močiarneho. Zistených tu bolo viac ako 65 druhov vtákov, z toho 51 vodných a na 
vodu viazaných. Z nich tu 21 druhov aj hniezdi. Z celoslovenského hľadiska je lokalita významným hniezdiskom najmä trsťových dru-
hov spevavcov, a to svrčiaka slávikovitého (hniezdi tu viac ako 50 párov) a trsteniarika bahenného (200 párov). Zo vzácnejších druhov 
tu ďalej hniezdi kaňa močiarna (2 – 3 páry), chriašť malý (do 5 párov), fúzatka trstinová (3 – 8 párov) a ďalšie. V hniezdnom období 
tu boli zistené aj potápka červenokrká a slávik modrák. Územie je tiež dôležitou migračnou zastávkou a zimoviskom viacerých druhov 
vtákov. Počas ťahu sa tu zastavuje kršiak rybár, šišila bocianovitá, šabliarka modronohá a ďalšie druhy bahniakov. Častý je aj výskyt 
orliaka morského. K vzácnejším druhom patrí volavka purpurová, čaplička vlasatá, bučiak veľký a ďalšie.

Systematický výskum avifauny rybníkov realizovali už v 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia Kalivodová a Darolová (1991, 
1995). Ďalšie publikované údaje o vtáctve tohto územia možno nájsť v prácach so širším zameraním (napr. Kalivodová a Darolová 
1998, Danko a kol. 2002). Od roku 2003 sa na rybníkoch realizuje aj intenzívny autekologický a behaviorálno -ekologický výskum vy-
braných druhov vtákov (napr. Hoi a kol. 2013, Brandl a kol. 2014).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Bučiačik močiarny
Druh v CHVÚ hniezdi pravidelne v trsťových a pálkových pobrežných 
porastoch na všetkých 3 rybníkoch. V rokoch 1989 – 1990 sa jeho počet-
nosť odhadovala na cca 5 hniezdiacich párov, a tento počet sa výrazne ne-
zmenil v ostatných rokoch ani oproti vedeckému návrhu. Preto populáciu 
druhu v CHVÚ možno pokladať v súčasnosti za stabilnú.

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
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Hrdzavka potápavá
Napriek tomu, že v hniezdnom období sa v CHVÚ vyskytuje každoročne až 
25 jedincov tohto druhu, len niekoľko samíc tu aj zahniezdi a úspešne vyve-
die mláďatá. V minulosti bolo na rybníkoch zistené hniezdenie 1 – 2 párov, 
v súčasnosti sa početnosť hniezdiacich párov výrazne nezmenila. Hrdzavky 
potápavé hniezdia iba na južnom a severnom rybníku, prostredný rybník 
im neposkytuje dostatočné 
hniezdne podmienky.

Kačica chripľavka
Podobne ako u predchádzajúceho druhu aj kačica chripľavka sa v posledných rokoch 
vyskytuje v hniezdnom období v CHVÚ v počte až 15 jedincov, no zahniezdia tu ma-
ximálne len 1 – 2 samice. Hniezdenie však býva často neúspešné, keďže nie každý rok 
sú pozorované aj vyvedené mláďatá. Kačice chripľavky hniezdia len na južnom a sever-
nom rybníku.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Veľkoblahovské rybníky

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bučiačik močiarny K1 7,5 6 – 8 stabilný

Hrdzavka potápavá K3 2 0 – 3 stabilný

Kačica chripľavka K3 3 1 – 2 klesajúci

Ohrozenie
Ani jeden z výberových druhov vtákov nie je v sú-
časnosti v CHVÚ výrazne ohrozovaný, čo súvisí 
najmä so spôsobom využívania rybníkov, ktoré 
obhospodaruje Stredná odborná škola v Ivanke 
pri Dunaji. Pobrežné porasty sú ponechané pri-
rodzenému vývoju, vodná hladina v rybníkoch 
kolíše v únosnej miere a vyrušovanie ľuďmi je 
relatívne nízke. Podobne sa poľovníctvo v území 
obmedzuje už iba na jesenné poľovačky. Početnosť 
a úspešnosť hniezdenia vtákov však ohrozuje roz-
rastajúca sa populácia nutrie riečnej, a to likvidá-
ciou pobrežných porastov pálky a trsti obyčajnej, 
ako aj samotných hniezd. To môže vysvetľovať 
tiež nízku hniezdnu úspešnosť hrdzavky potápavej 
a kačice chripľavky v území. Negatívne môže do 
istej miery pôsobiť na vtáky aj hluk z neďalekého 
autodrómu Slovakia Ring pri Orechovej Potôni, 
hoci väčšina druhov vykazuje k tomuto rušivému 
prvku zatiaľ dostatočnú mieru tolerancie.

Ochranárske aktivity
Na zachovanie a zlepšenie priaznivého stavu výberových druhov je nevyhnutné zachovať najmä súčasný spôsob obhospodarovania ryb-
níkov tak, aby nedochádzalo k redukcii trsťových a pálkových porastov, výraznému kolísaniu výšky vodnej hladiny v období hniezdenia 
a, naopak, k ich včasnému napúšťaniu v skorom jarnom období (najneskoršie do konca marca). Ako dôležitý sa však ukazuje aj monitoring 
a eliminácia populácie nutrie riečnej a ondatry pižmovej (prípadne iných potenciálnych predátorov) v území. Vhodné by bolo aj vytvorenie 
prírodnej akustickej clony medzi rybníkmi a autodrómom Slovakia Ring výsadbou líniovej zelene (stromy a kry).

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)

Kačica chripľavka (Anas strepera)
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Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 195/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské 
vrchy
Účinnosť: 15. 5. 2010
Kód územia: SKCHVÚ035
Rozloha: 48 286,26 ha
Lokalizácia: 48° 48´ 22´´ N, 22° 16´ 17´´ E
Administratívne začlenenie: Prešovský kraj – okresy Humenné (27,3 %), Snina (4,1 %), Košický kraj – okresy Michalovce (15,3 %), Sob-
rance (53,3 %)
Nadmorská výška: 116 – 1 076 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 36,3 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, Michalovce

Charakteristika územia
Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy sa nachádza vo východnej časti Slovenska v orografickom celku Vihorlatské vrchy a okrajovo 
zasahuje aj do celkov Beskydské predhorie a Východoslovenská pahorkatina. Výmera CHVÚ Vihorlatské vrchy je takmer totožná s hra-
nicou Významného vtáčieho územia Vihorlat vymedzeného Slovenskou ornitologickou spoločnosťou BirdLife Slovensko v roku 2006. 
Z pôvodného návrhu vypadli hlavne intravilány obcí a pobrežie Zemplínskej Šíravy a ich blízke okolie. Podľa fytogeografického členenia 
patrí do oblasti so západokarpatskou flórou a územie leží na rozhraní panónskej a karpatskej flóry a fauny. Zo zoogeografického hľadiska 
sa nachádza v zóne listnatých a zmiešaných lesov palearktickej oblasti. Vihorlat patrí medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska s prevahou 
listnatých, najmä bukových lesov. Z drevín má najväčšie zastúpenie buk, ktorý vytvára spolu s dubom, jaseňom, javorom a jedľou v rám-
ci vegetačnej stupňovitosti lesné spoločenstvá. V predhoriach sa vyskytuje mozaikovitá poľnohospodárska krajina, biotopy xeroterm-
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ných krovín, urbánne biotopy, sady, vinice, lúky a pasienky. Na území CHVÚ Vihorlatské vrchy sa nachádza 5 NPR (Jovsianska hrabina, 
Morské oko, Motrogoň, Postavka a Vihorlat), 8 PR (Baba pod Vihorlatom, Drieň, Ďurova mlaka, Jedlinka, Machnatý vrch, Pod Tŕstim,  
Lysá a Lysák) a 4 PP – (Beňatínsky travertín, Čierny potok, Malé Morské oko, a Sninský kameň). Krajina CHVÚ je využívaná hlavne na 
lesohospodársku činnosť, menej na poľnohospodársku produkciu a na turistiku.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia (Hora a Kaňuch 1992) bola 37 500 ha, neskôr sa zvýšila na 74 630 ha 
(Heath a Evans 2000) a znížila 53 944 ha (Rybanič a kol. 2004). Nakoniec bolo vyrokované a následne v r. 2010 vyhláškou vyhlásené 
územie s rozlohou 48 286,26 ha. Z návrhu boli vyňaté plochy niektorých obcí, poľnohospodárskych pozemkov.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ Vihorlatské vrchy hlavne lesné biotopy: najviac lesy listnaté 72,8 %, menej zmiešané 4,2 %, orná pôda neza-
vlažovaná 9,1 %, prechodné leso -kroviny 7,2 % a poľnohospodárska krajina s prirodzenou vegetáciou 3,5 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ Vihorlatské vrchy je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov ďateľ prostredný, hadiar 
krátkoprstý a sova dlhochvostá a jedným z piatich pre hniezdenie druhu výrik lesný. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej 
populácie druhov bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, hrdlička poľná, chriašteľ poľný, jariabok hôrny,  krutohlav hnedý,  lelek lesný,  mu-
chár sivý,  muchárik bielokrký, muchárik malý, orol krikľavý, penica jarabá, prepelica poľná,  pŕhľaviar čiernohlavý, strakoš obyčajný, 
škovránik stromový, tesár čierny, včelár lesný, výr skalný,  žlna sivá a  žltochvost hôrny.

Na území Vihorlatských vrchov a ich predhorí bolo v rokoch 1973 – 2006 zistených 220 druhov vtákov, z toho pravidelne hniezdilo 121 
druhov, v minulosti hniezdilo 11 druhov, 3 pravdepodobne hniezdili v minulosti a u 6 druhov je hniezdenie pravdepodobné (Danko 
a Pčola 2008). V zimnom období sa vyskytlo 64 druhov, 8 druhov sa vyskytlo len nepravidelne, 33 druhov prelieta cez územie v jarnom 
a jesennom období, 12 druhov sa občas vyskytne v jarnom, letnom alebo v jesennom období bez náznakov hniezdenia a 36 druhov sa 
vyskytlo veľmi vzácne. Z globálne ohrozených druhov tu hniezdia orol kráľovský, chrapkáč poľný a orliak morský. Vihorlatské vrchy 
boli hlavným hniezdiskom hadiara krátkoprs-
tého na Slovensku, hniezdili tu minimálne dva 
páry orla malého.

Na území Vihorlatských vrchov do začiatku 
70. rokov minulého storočia nebol vykonaný 
systematický ornitologický výskum. Hlavne 
juhovýchodnú časť pohoria (ktorá patrila do 
roku 1923 do užskej župy) občas navštevovali 
na začiatku 20. storočia užhorodskí ornitológo-
via. Ich pozorovania boli publikované v prácach 
Hrabár (1932) a Molnár (1932, 1933). Údaje 
z pozostalosti Molnára publikovali Matoušek 
a kol. (2002). Začiatkom 20. storočia Jemelka 
z južnej Moravy ako preparátor Múzea juhový-
chodnej Moravy zbieral vtáky aj z východného 
Slovenska, zo širšieho okolia Choňkoviec. V 50. 
rokoch 20. storočia pôsobili ako lesníci v seve-
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rovýchodnej časti Slovenska Bauer a Tichý, ktorí publikovali aj údaje zo severovýchodnej časti Vihorlatských vrchov (Bauer a Tichý 
1957, 1963). Oblasť Vihorlatských vrchov podrobne skúmali od roku 1973 hlavne Danko a Pčola – Danko (1984, 1985, 1986a, 1986b, 
1986c, 1987, 1990, 1991, 1992a, 1992b, 1993,1994, 2000, 2005, 2005b), Danko a Argalášová (2005), Danko a kol. (2002), Danko a Pa-
čenovský (1995), Danko a kol. (2007a,b), Danko a Pčola (2008), Pčola (2001, 2012).

Územie CHVÚ Vihorlatské vrchy navštívilo niekoľko ornitológov, profesionálov aj amatérov, ktorí vykonávali iba príležitostné ale-
bo krátkodobé výskumy a ich údaje sú roztrúsené v rôznych článkoch, správach a pod. – Čtyroký (1959), Ferianc (1967), Matoušek 
(1957), Mošanský (1975, 1978), Mošanský a kol. (1998), Štastný a kol. (1987), Voskár a kol. (1984a). Kvalitatívno -kvantitatívny výskum 
líniovými metódami bol robený na vodných tokoch okresu Snina (Pčola 1987).

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Ďateľ bielochrbtý
Je typickým obyvateľom bukových lesov v CHVÚ a zrejme druhým najpočetnejším 
ďatľom. Hniezdi od najnižších polôh územia až po hrebeňové časti. Jeho populačný 
trend je zatiaľ stabilný.

Ďateľ prostredný
Vyskytuje sa najmä v svetlých lesoch a na 
okrajoch lesa, kde dominujú dubiny a dubiny 
zmiešané s hrabom a bukom, hlavne v južnej 
časti CHVÚ (Pčola 2012). V bukových lesoch 
a v severnej časti CHVÚ, ktoré sú pre Vihor-
lat typické, je zriedkavý, vo východnej časti je 
menej početný. Metódou bodového transektu 
bol v Popričnom v rokoch 2010 – 2012 zistený 
na každom z 9 transektov. Na základe mapo-
vania v rokoch 2010 – 2012 môžeme predpo-
kladať, že populácia je v porovnaní s údajmi 
z roku 2003 stabilná.

Hadiar krátkoprstý
Patrí k našim najvzácnejším dravcom. Vo 
Vihorlatských vrchoch ho sledoval od roku 
1977 Danko, keď tam hniezdili 3 páry. Prvý pár opustil hniezdisko v roku 1985, druhý 
v roku 2002 a tretí v roku 2008. Štvrtý pár pravdepodobne hniezdil v severovýchod-
nej časti vrchov a jeden pár lovil v juhovýchodnej časti územia (Danko a Pčola 2007a, 
2008). Od roku 2009 druh na území tohto CHVÚ pravdepodobne už nehniezdi (Dan-
ko in litt.). Mapovaním v r. 2010 – 2012 je veľkosť populácie odhadnutá na 0 – 1 pár.

Penica jarabá
Patrí k typickým, zatiaľ stabilne sa vyskytujúcim druhom rozptýlenej krovinovej ve-
getácie, hlavne v južnej časti CHVÚ. Obýva aj brehovú vegetáciu tokov a aj biotopy 
xerotermných krovín.

Sova dlhochvostá
Je bežný a pravdepodobne najhojnejší druh sovy vo Vihorlatských vrchoch s celoroč-
ným výskytom. Vyskytuje sa v lesoch celého pohoria od najnižších miest až po hre-
bene vrchov, hlavne v bučinách a v dubovo -hrabových porastoch v nižších polohách. 
V severnej časti pohoria bola zistená denzita 8,7 páru/100 km², inde výnimočne aj 3 
páry/1 km² (Danko a Pčola 2008). Na základe mapovania v rokoch 2010 – 2012, ale aj 
ďalších pozorovaní v CHVÚ môžeme predpokladať, že populácia je relatívne stabilná.

Výrik lesný
Je teplomilný, vzácne hniezdiaci druh v južnej a juhovýchodnej časti CHVÚ Vihor-
lat, hlavne v intravilánoch alebo v ich blízkosti, teda dnes už mimo hraníc CHVÚ. 
V území bol prvýkrát zistený v roku 1989 v Tibave. V roku 1993 bolo zaznamenané 
hniezdenie pri Koromli a výskyt v Krčave a v Orechovej. Druh bol zistený ešte v roku 
1996 v obci Petrovce a Porúbka, v roku 1997 pri Petrovciach a v roku 2000 v Sobran-
ciach (mimo CHVÚ). Hniezdne biotopy v CHVÚ Vihorlat sa nachádzajú na severnej 

Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

Penica jarabá (Sylvia nisoria)
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hranici rozšírenia druhu v Európe (Danko a kol. 2002). V rámci mapovania v rokoch 2010 – 
2012 druh napriek pátraniu na známych lokalitách a iných vhodných biotopoch nebol zistený.

Ďalšie významné druhy
Na základe zberov kvantitatívnych údajov v rokoch 2010 – 2012 sa potvrdili pomerne stabilné 
populácie u bociana čierneho, hrdličky poľnej, chrapkáča poľného, muchárika malého, penice 
jarabej, pŕhľaviara čiernohlavého, škovránika stromového a žlny sivej, ale aj ďalších.

Orol krikľavý je charakteristickým hniezdičom oblasti. Obsadzuje hlave okrajové časti CHVÚ 
a vykazuje stabilný populačný trend. V r. 2010 – 2012 sa len u včelára lesného zistili vyššie 
počty oproti výsledkom z rokov 1990 – 2003.

Pokles populácie registrovalo toto mapovanie u krutohlava hnedého, muchárika bielokrkého, 
strakoša obyčajného a tesára čierneho.

Rozdiely v kvantitatívnych údajoch medzi rokmi 2010 – 2012 v porovnaní s výsledkami v rokoch 1990 – 2003 môžu mať príčinu aj v kva-
litnejšom mapovaní a zbere dát.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Vihorlatské vrchy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny >1% 8 10 – 12 stabilný

Ďateľ bielochrbtý K1 180 200 – 300 stabilný

Ďateľ prostredný K1 300 200 – 400 stabilný

Hadiar krátkoprstý K1 3 0 – 1 klesajúci

Hrdlička poľná >1% 600 500 – 700 stabilný

Chrapkáč poľný1 >1% 80 100 – 200 stabilný

Jariabok hôrny >1% 150 100 – 150 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 400 200 – 300 stabilný

Lelek lesný >1% 20 20 – 30 stabilný

Muchár sivý >1% 500 300 – 500 stabilný

Muchárik bielokrký >1% 3 000 1 500 – 2 500 klesajúci

Muchárik malý >1% 1 000 1 000 – 1 200 stabilný

Orol krikľavý >1% 17 15 – 18 stabilný

Penica jarabá K1 600    700 – 1 000 stabilný

Prepelica poľná >1% 90 80 – 90 stabilný

Pŕhľaviar čiernohlavý >1% 1 000    900 – 1 100 stabilný

Sova dlhochvostá K1 150 150 – 250 stabilný

Strakoš obyčajný >1% 1 500 1 000 – 1 200 klesajúci

Škovránik stromový >1% 50  60 – 100 stabilný

Tesár čierny >1% 140 60 – 80 klesajúci

Včelár lesný >1% 32,5 40 – 50 stabilný

Výr skalný >1% 6,5 4 – 8 stabilný

Výrik lesný K3 2,5 0 klesajúci

Žlna sivá >1% 100   50 – 100 stabilný

Žltochvost hôrny >1% 150 10 – 20 klesajúci

1 volajúce samce

Výrik lesný (Otus scops)



201

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Ohrozenie
Najväčšími ohrozeniami pre populácie výberových vtáčích druhov CHVÚ Vihorlatské vrchy sú v súčasnosti intenzívna lesná hospodár-
ska činnosť hlavne v hniezdnom období a s tým súvisiace aj vyrušovanie hniezdiacich vtákov (hlavne dravých vtákov a sov), fragmentá-
cia biotopov, výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa (hlavne výroba drevoštiepky). Neusmernená 
a mimoriadne intenzívna lesohospodárska činnosť na veľkej časti územia postihuje najmä vekovo najstaršie porasty. Odstraňujú sa stro-
my s dutinami a polodutinami, ktoré vytvárajú pre mnohé druhy hniezdne možnosti. Fragmentácia najmä bukových porastov miestami 
nadobúda veľké rozmery (vojenské lesy v okolí Jovsy, Poruby pod Vihorlatom a i.). Najväčším negatívnym javom pre hniezdiacu populá-
ciu hadiara na východnom Slovensku je zánik lovných biotopov. Hlavnou príčinou ohrozenia ďatľa prostredného aj bielochrbtého a tiež 
dutinových hniezdičov (mucháriky) je silná fragmentácia a ťažba starších dubových porastov. Zmeny v tradičnom využívaní krajiny 
(upustenie od pastvy, zarastanie lúk a pasienkov – úbytok potravných biotopov dravých vtákov) sú kritické a miestami otvorené trávne 
porasty ohrozuje aj sukcesia – zarastanie bývalých pasienkov krovinami a drevinami.

Ochranárske aktivity
S cieľom obmedzenia priamych strát na zistených lokalitách druhov je dôležité monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie ustanovení vy-
hlášky MŽP č. 195/2010 Z. z. Potrebné je tiež pokračovať v mapovaní a monitoringu nových výskytových lokalít a zabezpečiť dlhodobý 
vhodný manažment na tých kľúčových hniezdiskách, ktoré sú ohrozené. V záujme ochrany biotopov druhov otvorenej krajiny je žia-
duce monitorovať a kontrolovať výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa. S cieľom zachovania 
hniezdnych lokalít podporovať tradičné využívanie pôdy a vylúčiť zmeny využívania pozemkov, meliorácie, odvodnenia, terénne úpra-
vy – odstraňovanie medzí, zalesňovanie a pod. Potrebné je tiež vylúčiť používanie chemických látok, umelých hnojív vrátane hnojovice 
na významných hniezdnych lokalitách. Spolupracovať s vlastníkmi a užívateľmi lesných a nelesných pozemkov pri tvorbe programov 
starostlivosti o les, projektov pozemkových úprav, najmä pri aplikácii metód obhospodarovania vyhovujúcim ekologickým a biologic-
kým nárokom týchto druhov a ich výskytových lokalít, Nevyhnutné je organizovať výchovno -vzdelávacie podujatia (napr. prednášky, 
besedy) zamerané na vytvorenie pozitívneho vzťahu verejnosti, vlastníkov a užívateľov k týmto druhom, upozornenie na problematiku 
ich ochrany, vydávať propagačné materiály.
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Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 196/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské 
vrchy
Účinnosť: 15. 5. 2010
Kód územia: SKCHVÚ036
Rozloha: 121 420,65 ha
Lokalizácia: 48° 47´ 11´´ N, 21° 00´ 14´´ E
Administratívne začlenenie: Prešovský kraj – okresy Spišská Nová Ves (20,5 %), Prešov (1,7 %), Košický kraj – okresy Gelnica (36,9 %), 
Košice-okolie (29,2 %), Košice I (3 %), Rožňava (8,7 %)
Nadmorská výška: 233 – 1 322 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 7,7 %
Príslušný odborný a organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Charakteristika územia
Ide o rozlohou najväčšie CHVÚ na Slovensku. Nachádza sa na východe Slovenska, na rozhraní historických regiónov Abov, Šariš, Spiš 
a Gemer a prináleží do katastrov 8 miest a 63 obcí. Volovské vrchy sú súčasťou Slovenského rudohoria, ktoré je najrozsiahlejším, aj keď 
dosť rôznorodým celkom Západných Karpát so stredohorským rázom. Vyznačuje sa výraznými výškovými a tým aj klimatickými rozdielmi 
medzi dolinami a hrebeňmi pohoria. Cestná sieť územia je málo rozvinutá, komunikácie vedú hlavne dolinami. Osady sú v hornatine oje-
dinelé, vyskytujú sa prevažne v predhoriach a dolinách. Prevažná časť územia patrí k rovnomennému orografickému celku Volovské vrchy, 
na severovýchode aj k Čiernej hore. Na severe hraničí s Hornádskou kotlinou, v severozápadnej časti s vápencovým Slovenským rajom, na 
juhozápade s Revúckou vrchovinou, na juhu s vápencovým Slovenským krasom a na juhovýchode s Košickou kotlinou. Hlavne Slovenský 
kras ovplyvňuje aj výskyt teplomilnej flóry a fauny juhu územia.
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Typickými biotopmi sú tu súvislé listnaté a ihličnaté lesy, horské lúky s porastmi 
čučoriedok a brusníc, v južných svahoch prevládajú dubové a bukovo -dubové po-
rasty, miestami s prímesou briez či jelší a na severných svahoch prevládajú bukové 
a jedľovo -bukové porasty a jedliny, často sa vyskytuje aj smrek. Nachádzajú sa tu 
aj skalné útvary významné ako hniezdiská vtáčích druhov – Galmuský a Ružín-
sky kras. Najvyšším bodom je Zlatý stôl 1 322 m n. m. Územie bolo v stredoveku 
ovplyvňované banskou činnosťou. Väčšia časť územia patrí do povodia Hornádu, 
najväčším prítokom patriacim do CHVÚ je Hnilec. Žiadne väčšie prirodzené sto-
jaté vodné plochy sa v CHVÚ nenachádzajú, ale je tu niekoľko vodných nádrží, 
najväčšou z nich je vodná nádrž Ružín, ktorú napájajú rieky Hornád a Hnilec.

V CHVÚ sa nachádzajú aj maloplošné chránené územia: NPR Bokšov, NPR Buja-
novská dubina, NPR Červené skaly, NPR Galmuská tisina (súčasne je to aj ÚEV), 
NPR Humenec, NPR Jasovské dubiny, NPR Vozárska, NPR Sivec, PP Farská skala, 
PP Hutnianske, PR Kloptaň, PR Muráň, PR Polianske rašelinisko, PR Vysoký vrch, 
PP Kavečianska stráň, NPP Markušovské steny, PP Závadské skalky, CHA Knola, 
CHA Košická botanická záhrada, ÚEV Stredné Pohornádie, ÚEV Čierna Molda-
va, ÚEV Starovodské jedliny.

Rozloha pôvodne navrhovaného významného vtáčieho územia Volovské vrchy 
bola 140 000 ha (Heath a Evans 2000), neskôr sa znížila na 128 014 ha (Rybanič 
a kol. 2004). Nakoniec bolo vyrokované a následne v r. 2010 vyhláškou vyhlásené 
menšie územie s rozlohou 121 420,65 ha. Pôvodne navrhované územie sa zmenšilo 
hlavne vyčlenením intravilánov obcí a miest.

Dnes tvoria krajinu CHVÚ hlavne lesné biotopy: listnaté lesy zaberajú najviac rozlohy, a to 30 %, zmiešané lesy 26,6 %, a ihličnaté lesy 
21,3 %, zarastené lúky a pasienky 12,4 %, a výrazne menší podiel majú lúky a pasienky 4 %, a orná pôda nezavlažovaná len 2 %.

Charakteristika avifauny a jej výskum
Chránené vtáčie územie bolo vyhlásené s cieľom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 25 druhov vtákov európskeho významu a bioto-
pov sťahovavých druhov vtákov, z ktorých sa väčšina viaže na lesy, a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

CHVÚ je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie 7 druhov: bocian čierny, muchárik bielokrký, muchárik 
malý, sova dlhochvostá, tesár čierny, včelár lesný a žlna sivá. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov ďateľ bielochrb-
tý, ďateľ prostredný, ďubník trojprstý, hlucháň hôrny, hrdlička poľná, jariabok hôrny, krutohlav hnedý,  kuvičok vrabčí, muchár sivý, orol 
krikľavý,  orol skalný, penica jarabá, pôtik kapcavý, prepelica poľná, rybárik riečny, strakoš obyčajný a výr skalný.

Na ploche CHVÚ a v blízkom okolí (pozri Pačenovský a Danko 2014) bolo v rokoch 1857 – 2014 zistených spolu 206 druhov vtákov. 
Z toho bolo 125 hniezdiacich a u 11 druhov sa hniezdenie predpokladá. 11 druhov hniezdilo iba v minulosti (dudok chochlatý, hadiar 
krátkoprstý, haja tmavá, jarabica poľná, kôrovník krátkoprstý, skaliar pestrý, sokol rároh, strakoš kolesár, tetrov holniak a včelárik zlatý). 
Počas migrácie sa vyskytlo 49 druhov, v zimnom období 95 druhov a 8 druhov sa vyskytlo len náhodne. Podľa vyjadrenia editorov publiká-
cie Pačenovský a Danko (2014) sa počty druhov v širšom študovanom území pre uvedenú monografiu nelíšia s počtom druhov v asi o 15 
% menšom CHVÚ.

Históriu ornitologického výskumu Volovských vrchov sumarizuje monografia Vtáctvo Volovských vrchov a ich predhorí (Pačenovský 
a Danko 2014). Dovtedy neboli poznatky systematicky spracované. O výskyte alebo hniezdení niektorých druhov vtákov informovalo 
len niekoľko krátkych správ, a to od konca 19. storočia (napr. Jeitteles 1862, Horváth 1867, Greisiger 1888 ex. Pačenovský a Danko 2014). 
Neskôr údaje zo širšieho regiónu sumarizoval Mošanský A. (1978, 1979, 1980 ex. Pačenovský a Danko 2014) a v území pracovali hlavne 
editori posledne publikovanej monografie.

Na základe uvedeného prehľadu publikovaných aj nepublikovaných štúdií je možné konštatovať, že územie CHVÚ Volovské vrchy patrí 
k lepšie preskúmaným chráneným vtáčím územiam Slovenska, čo je hlavne zásluhou vydania uvedenej monografie.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Bocian čierny
V r. 2010 – 2013 bolo zistených 25 teritórií. Po roku 2005 mnohé porasty napadol lykožrút 
a celé lesné porasty boli odstraňované. Tieto zmeny boli najvýraznejšie vo vyšších nadmor-
ských výškach nad 900 m n. m. a mohli mať nepriaznivý vplyv na hniezdenie bocianov 
čiernych v CHVÚ.

Muchárik malý (Ficedula parva)
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Ďubník trojprstý
Hniezdi hlavne v starších (nad 100 rokov) smrekových, jedľových (60 %) a zmiešných lesoch (40 %), pri-
čom preferuje polohy 600 – 900 m n. m., najvyššie okolo 1300 m n. m. Za posledných 10 rokov vykazuje 
stabilný populačný trend.

Kuvičok vrabčí
Je rozšírený súvisle vo väčšine CHVÚ v starších ihličnatých a zmiešaných lesoch s výskytom smreka 
a jedle, aj v starších jedľovo -bukových porastoch medzi 400 a 1250 m n. m. Monitoring populácie pre-
bieha od roku 1989 vo Volovských vrchoch aj na Čiernej hore kontinu-
álne. Mapovaním v r. 2010 – 2013 bolo získaných 49 záznamov, ktoré 
reprezentuje 32 teritórií, z nich boli 3 dokázané hniezdenia.

Muchárik bielokrký
Bežný hniezdič územia. Vyskytuje sa v pomerne úzkom výškovom 
rozmedzí, v starších horských bučinách, väčšinou od 550 do 800 m n. 

m. Najvyššie denzity dosahujú 2,5 páru/10 ha. Monitorovacie plochy/transekty treba zamerať na túto 
oblasť a zdá sa, že druh má zatiaľ v území stabilnú početnosť.

Muchárik malý
Vyskytuje sa v úzkom výškovom rozmedzí, v starších horských bučinách väčšinou od 550 do 800 m n. m. 
Mapovaním (2010 – 2012) bolo získaných 139 záznamov a 114 denzít z transektov. Maximálne denzity 
dosahujú 3 páry/10 ha. Druh vykazuje klesajúci populačný trend, zrejme kvôli rozpadu a fragmentácii 
vhodných biotopov.

Orol krikľavý
V poslednom období sa tu registruje pokles početnosti lokálnej populácie (Dravecký a kol. 2014, Pačenov-
ský a Danko 2014). Od roku 2003 z počtu 26 párov v tomto území došlo k poklesu populácie na súčasných 
12 párov v roku 2013, čo predstavuje 54 % pokles lokálnej populácie za posledných 10 rokov. Hlavnou príčinou je vyrušovanie na hniez-
diskách, narušenie celistvosti lesných porastov a celkovo vznik veľkých odlesnených plôch vplyvom rozsiahlej ťažby na miestach bývalých  
hniezdisk. V nemalej miere k zániku niektorých hniezdnych párov prispelo aj obsadzovanie ich hniezdisk novými hniezdnymi pármi orlov 
skalných v rámci uplatňovania medzidruhovej konkurencie.

Pôtik kapcavý
Hniezdi v ihličnatých a zmiešaných lesoch medzi 400 a 1 200 m n. m. Mapovaním (2010 
– 2013) bolo získaných 115 záznamov, ktoré sa však nedajú priamo interpretovať ako páry. 
Najvyššie hustoty dosahuje v masíve Volovca s plochou 10 km2, kde bolo identifikovaných 31 
teritórií (Pačenovský a Danko 2014).

Sova dlhochvostá
Je rozšírená súvisle na väčšine územia v starších listna-
tých, zmiešaných a ihličnatých lesoch s výskytom buka 
a duba nad 60 rokov a tiež v starších jedľovo -bukových po-

rastoch. Vyskytuje sa v ihličnatých a zmiešaných lesoch od 400 m n. m. až po 1 200 m n. m. V ihličnatých 
porastoch s prevahou smreka je zriedkavá. Vo vhodných biotopoch dosahuje až denzitu 3 párov/100 ha. 
Mapovaním v r. 2010 – 2013 bolo identifikovaných 80 teritórií. Nové poznatky od roku 2008 prispeli k pre-
hodnoteniu odhadu početnosti na 130 – 190 párov. K zvýšeniu početnosti populácie aj lokálnych denzít 
prispieva aj inštalácia búdok.

Strakoš obyčajný
Vyskytuje sa na celom území. Hniezdi hlavne v otvorených krovinatých 
biotopoch a v mladých a svetlých lesných porastoch až po hrebene vrchov. Zatiaľ sa javí jeho populačný 
trend v území ako stabilný.

Tesár čierny
Hniezdi hlavne v starších bukových a zmiešaných lesoch medzi 400 a 1 100 m n. m. V dubovo -hrabovom 
lese zistil Pačenovský (in litt.) denzitu jedno teritórium/100ha mapovacou metódou. Mapovaním bolo 
identifikovaných 120 teritórií.

Včelár lesný
Mapovaním v r. 2010 – 2013 bolo identifikovaných 38 teritórií. Na území sa eviduje 60 výskytových 
lokalít, kde aktuálne hniezdi 40 párov, takže populačný trend sa javí byť stabilný.

Žlna sivá
Hniezdi hlavne vo východnej časti územia, a to v starších bukových a zmiešaných lesoch medzi 400 a 800 
m n. m. Mapovaním bola zistená na 31 lokalitách a nevykazuje zatiaľ výkyvy v početnosti populácie.

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

Strakoš obyčajný (Lanius collurio)Strakoš obyčajný (Lanius collurio)

Orol krikľavý (Aquila pomarina)Orol krikľavý (Aquila pomarina)
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Ďalšie významné druhy
Ďateľ bielochrbtý
Hniezdi hlavne v starších bukových a zmiešaných lesoch medzi 340 a 1000 m n. m., pravidelne medzi 400 a 800 m n. m. Mapovaním 
(2010 – 2013) bolo získaných 103 záznamov, podľa pozitívnych výsledkov bolo identifikovaných cca 50 párov. Mapovaním bolo získaných 
tiež 108 dát o denzite, max. 0.8 páru/10 ha a je možné, že odhady početnosti v minulosti boli podhodnotené.

Ďateľ prostredný
Pravidelný hniezdič v dubových a dubovo-hrabových lesoch, na úpätí vrchov, do 600 m n. m., najmä v južnej a juhovýchodné časti územia. 
Za posledných 10 rokov vykazuje stabilný populačný trend.

Hrdlička poľná
Vyskytuje sa v CHVÚ hlavne na okrajoch lesov a v riedkych lesoch s lúkami, 
častejšie na južných svahoch a hrebeňoch. Za posledných 10 rokov vykazuje 
stabilný populačný trend.

Hlucháň hôrny
Hniezdi od Zlatého Stola na západ po NP Slovenský raj. Existujú, resp. do-
nedávna existovali minimálne dve tokaniská. Počet jedincov sa však na všet-
kých lokalitách postupne znižuje, čo by mohlo znamenať postupný zánik 
populácie.

Jariabok hôrny
Hniezdi nad 500 m n. m. na veľkej časti územia. Preferuje najmä mladšie jedľové a smrekové porasty do 40 rokov a ich enklávy v starších 
lesoch. Mapovaním v r. 2010 – 2015 bolo získaných 9 záznamov na 6 lokalitách a 82 záznamov denzít, maximálne 0,8 páru/10 ha. Vyskytuje 
sa najčastejšie na hlavnom hrebeni pohoria a v priľahlých dolinách. Vykazuje stabilný populačný trend.

Krutohlav hnedý
Pravidelný hniezdič v obvodových častiach územia, na úpätí vrchov, väčšinou do 580 m n. m. Hniezdi hlavne v rurálnej, polootvorenej kra-
jine s dostatkom stromov, v blízkosti sídiel a na okrajoch dubových a dubovo-hrabových lesov. Za posledných 10 rokov vykazuje stabilný 
populačný trend.

Muchár sivý
Mapovaním v r. 2010 – 2012 bolo získaných 37 záznamov a 59 hodnôt denzity. Maximálne denzity dosahujú 0,6 páru/10 ha. Typický je 
jeho výskyt v brehových porastoch riek, napríklad v brehových porastoch Hornádu poniže Kysaku. So zvyšujúcim sa korunovým zápojom 
v lesných porastoch jeho početnosť klesá.

Orol skalný
Mapovaním sa preverovalo 13 rôznych lokalít. Vyskytuje sa tu stabilne minimálne 9 párov, intenzívna lesohospodárska činnosť však núti 
orly často meniť hniezdne lokality, stavať nové hniezda. Napriek tomu sa stav populácie javí ako stabilný prípadne s miernym nárastom.

Penica jarabá
Hniezdi v krovinatých biotopoch a na okrajových častiach územia, vyhýba sa lesným komplexom. Často sa vyskytuje spolu so strakošom 
obyčajným. Stav jej populácie javí ako stabilný.

Prepelica poľná
Je nehojný a zatiaľ stabilný hniezdič na vhodných trávnych biotopoch, hlavne na úpätí vrchov.

Rybárik riečny
Pravidelný hniezdič pri riekach (hlavne Hornád, Hnilec) a v okolí vodných nádrží. Jeho populačný trend sa javí stabilný.

Tetrov hoľniak
Je dnes len pravdepodobne hniezdiaci druh. Viaceré hôľne 
habitaty predstavujú už len potenciálny biotop druhu. Mapo-
vaním boli v r. 2011 získané len dva aprílové záznamy, jeden 
z okolia Kojšovskej hole (Nagy, in litt.) a druhý od Ramzovej. 
Časť starších lokalít výskytu (Hekerová, Biele skaly) je v sú-
časnosti vyrušovaná spracúvaním kalamitných ťažieb, bioto-
py sú pozmenené a často vyrušované lesnými prácami.

Výr skalný
Zhrnutím dostupných údajov vyplýva, že na sledovanom 
území je známych 5 – 7 teritórií. Je však pravdepodobné, že 
odhad môže byť podhodnotený a na skalnatých lokalitách 
a v starých lomoch môže hniezdiť ešte viac párov.

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)
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Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Volovské vrchy

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu,  
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian čierny K1 35 20 – 30 klesajúci

Ďateľ bielochrbtý >1% 230 200 – 400 stabilný

Ďateľ prostredný >1% 130 130 – 270 stabilný

Ďubník trojprstý K1 150 100 – 180 stabilný

Hlucháň hôrny1 >1% 25   5 – 10 klesajúci

Hrdlička poľná >1% 450 400 – 500 stabilný

Jariabok hôrny >1% 500 400 – 600 stabilný

Krutohlav hnedý >1% 150 150 – 350 stabilný

Kuvičok vrabčí K1 160 130 – 155 stabilný

Muchár sivý >1% 1 500 1 000 – 1 500 stabilný

Muchárik bielokrký K1 5 500 3 700 – 7 300 stabilný

Muchárik malý K1 2 000    500 – 1 100 klesajúci

Orol krikľavý K1 26 10 – 12 klesajúci

Orol skalný >1% 6   9 – 10 stabilný

Penica jarabá >1% 200 50 – 80 stabilný

Pôtik kapcavý K1 100 130 – 180 stabilný

Prepelica poľná1 >1% 90   80 – 100 stabilný

Rybárik riečny >1% 15 12 – 15 stabilný

Sova dlhochvostá K1 120 130 – 190 rastúci

Strakoš obyčajný K1 1 800 1 200 – 2 400 stabilný

Tesár čierny K1 200 130 – 270 stabilný

Tetrov hoľniak1 >1% 10 0 – 2 klesajúci

Včelár obyčajný K1 45 40 – 50 stabilný

Výr skalný >1% 3,5 5 – 7 stabilný

Žlna sivá K1 150 120 – 180 stabilný

1 volajúce samce

Ohrozenie
Najväčším ohrozením populácií lesných druhov vtákov v CHVÚ je intenzívne lesné hospodárstvo, zvýšená ťažba starých smrekových 
porastov (biotop hlucháňa hôrneho, ďubníka trojprstého). Pre dutinové hniezdiče (ďatľovce, mucháriky, sovy) je významným ohrozením 
strata hniezdnych stromov, resp. pestovanie rovnovekých monokultúrnych porastov. Po roku 2005 prebieha intenzívna ťažba smrečín 
v strednej a západnej časti územia, vyťaženie celých súvislých plôch po lykožrútových a veterných kalamitách. Lúčne biotopy a ich oby-
vatelia (chrapkáč, prepelica) sú ohrozované najmä sukcesiou po zanechaní kosenia alebo pastvy, ktorej výsledkom je postupné zarastanie 
náletovými drevinami a zmena charakteru biotopu. Ohrozením je aj rozširovanie sídiel na úkor lesných porastov a rozorávanie lúčnych 
porastov v nižších polohách. 

Ochranárske aktivity
Na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov výberových druhov vtákov v CHVÚ Volovské vrchy je potrebné ďalej monitorovať rozšírenie 
a početnosť príslušných druhov, pokračovať v mapovaní a monitoringu nových výskytových lokalít a zabezpečiť dlhodobý vhodný ma-
nažment na ohrozených hniezdiskách. Potrebné je monitorovať a kontrolovať výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín 
rastúcich mimo lesa (hlavne na výrobu drevoštiepky). Pre druhy otvorenej krajiny a s cieľom zachovania hniezdnych lokalít podporovať 
tradičné využívanie pôdy a vylúčiť zmeny využívania pozemkov, meliorácie, odvodnenia, terénne úpravy – odstraňovanie medzí, zalesňo-
vanie a pod. Potrebné je tiež vylúčiť používanie chemických látok, umelých hnojív na významných hniezdnych lokalitách a monitorovať 
znečisťovanie vodných tokov splaškami, odpadkami a vypúšťaním močovky. Významná je spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi lesných 
a nelesných pozemkov pri tvorbe programov starostlivosti o les, projektov pozemkových úprav, najmä pri aplikácii metód obhospodarova-
nia vyhovujúcich ekologickým a biologickým nárokom týchto druhov a ich výskytových lokalít. S cieľom propagácie a ochrany prostredia 
je potrebné organizovať výchovno -vzdelávacie podujatia zamerané na vytvorenie pozitívneho vzťahu verejnosti, vlastníkov a užívateľov 
k týmto druhom, upozorňovať na problematiku ich ochrany, vydávať propagačné materiály.
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Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: nariadenie vlády SR č. 145/2015 Z. z. zo 17. júna 2015, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské 
Pomoravie
Účinnosť: 1. 7. 2015
Kód územia: SKCHVÚ016
Rozloha: 33 067,99 ha
Lokalizácia: 48° 27´ 12´´ N, 16° 56´ 30´´ E
Administratívne začlenenie: Bratislavský kraj – okresy Bratislava IV (1,3 %), Malacky (61,0 %), Trnavský kraj – okresy Senica (15,7 %), 
Skalica (22,0 %)
Nadmorská výška: 119 – 123 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 50,7 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Malacky

Charakteristika územia
CHVÚ leží v orografickom celku Borská nížina v alúviu rieky Morava a jej prítokov, čiastočne zasahuje aj do Chvojnickej pahorkatiny 
a Dolnomoravského úvalu. Územie má rovinatý reliéf s minimálnymi prevýšeninami, charakteristické sú pieskové duny vysoké až 10 m. 
Borská nížina patrí k najteplejším, ale súčasne aj najsuchším územiam na Slovensku. Pôvodnými biotopmi v CHVÚ sú lužné lesy (tvrdý 
a mäkký luh), ktoré zaberajú cca 17 %, ďalej vlhké kvetnaté lúky (7,9 %) a mŕtve ramená Moravy s priľahlými močiarmi (3,3 %). Na 
viatych pieskoch sa nachádzajú borovicové a zmiešané lesy (21,9 %). Prechodné lesné biotopy zaberajú 3,2 %. Zvyšnú časť územia tvorí 
orná pôda (42,2 %) a ostatná poľnohospodárska krajina (4,1 %). Časť pozemkov popri rieke Morave býva počas roka, zvyčajne v jarných 
mesiacoch, pravidelne zaplavovaná.
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Územie je využívané na poľnohos-
podárske účely (najmä produkciu 
krmovín), lesohospodársku činnosť 
a menej na vodné hospodárstvo. Vý-
znamne sa tu uplatňuje aj poľovníc-
tvo, športový rybolov a turisticko-
-rekreačné aktivity.

Súčasťou CHVÚ je Chránená krajin-
ná oblasť Záhorie a 11 maloplošných 
chránených území. Sú to: NPR Hor-
ný les, NPR Abrod, PR Bogdalický 
vrch, CHA Devínske alúvium Moravy,  
NPR Dolny les, PP Ivánek, CHA Ja-
zerinky, PP Kátovské rameno, CHA 
Mŕtve rameno Lipa, CHA Starý ryb-
ník, PR Šmolzie.

Oproti vedeckému návrhu je súčasná 
rozloha CHVÚ o 4 582 ha (16,1 %) 
väčšia. Rozšírenie územia sa týka pre-
dovšetkým poľnohospodárskych a niektorých ďalších pozemkov, ktoré predstavujú významný potravný biotop pre niektoré výberové 
druhy.

CHVÚ Záhorské Pomoravie bolo pôvodne vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 202/2010 Z. z. s účinnosťou od 15. 5. 2010. Pre absenciu 
opatrení na ochranu zimujúcich druhov bola táto vyhláška zrušená nariadením Vlády SR č. 145/2015 Z. z.

Charakteristika avifauny a jej výskum
CHVÚ je jedným z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie druhov bocian biely, bučiačik močiarny, bučiak veľký, haja červená, 
haja tmavá, hrdzavka potápavá, chriašť bodkovaný, kačica chrapačka, kačica chripľavka, kalužiak červenonohý, kaňa močiarna, rybár 
riečny, slávik modrák, sokol rároh a hniezdi tu viac ako 1 % národnej populácie ďalších 12 druhov vtákov. Územie je aj významným 
zimoviskom viacerých druhov husí a bernikiel.

Napriek tomu, že vtáctvo rieky Moravy a širšieho okolia zaujímalo ornitológov už oddávna, systematický výskum avifauny tohto územia 
nemá dlhú tradíciu. Prvé práce pochádzajú až z druhej polovice 20. storočia (Barčák a Cyprich 1971, Kux 1987). Jednou z príčin boli aj 
uzavreté hranice a zákaz vstupu do pohraničného pásma v okolí rieky Moravy. Situácia sa výrazne zmenila po sprístupnení hraníc, keď 
sa pozornosť upriamila najmä na vtáctvo dolného toku Moravy a okolitých aluviálnych lúk (Kalivodová a kol. 1994a, b, 1996, Tomovčík 
1999, Tomovčík a kol. 1999). Kompletný prehľad avifauny tejto časti územia podávajú autori Zuna -Kratky a kol. (2000). Zistených tu 
bolo až 172 druhov vtákoch, z ktorých 112 druhov aj hniezdilo a u ďalších troch druhov bolo hniezdenie pravdepodobné.

Druhým dobre preskúmaným 
územím v rámci CHVÚ sú rybní-
ky v okolí Malaciek (Jakubovské 
rybníky). Výskum vtáctva na tých-
to rybníkoch sa realizoval už v 70. 
rokoch minulého storočia (Kocian 
1973, 1976) a pokračuje dodnes, 
hoci výsledky z ďalších rokov ne-
boli dosiaľ publikované. Ďalšie 
práce z tohto územia sa týkajú bio-
lógie a ekológie niektorých dru-
hov vtákov (Kocian 1972, Proke-
šová a Kocian 2004, Grujbarová a 
kol. 2005). Údaje o vtáctve CHVÚ 
možno nájsť aj v ďalších širšie kon-
cipovaných prácach (napr. Danko 
a kol. 2002).
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Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Bocian biely
Druh sa vyskytuje v celom území CHVÚ, najmä však v blízkosti rieky Moravy. Hniez-
di v intraviláne obcí, na elektrických stĺpoch bez hniezdnych podložiek (napr. Gajary, 
Moravský Ján) alebo s hniezdnymi podložkami (napr. Devínska Nová Ves, Láb), na 
rôznych kovových konštrukciách (Vysoká pri Morave), na komínoch (Sekule), ako 
aj v extraviláne na stĺpoch a stromoch (až 35 % hniezd), prípadne na iných miestach 
(poľovnícky posed). Oproti pôvodnému vedeckému návrhu z roku 2003 populácia 
druhu nevykazuje výrazné zmeny. Úspešnosť hniezdenia z rôznych, najmä klimatic-
kých príčin, je však pomerne nízka (2 mláďatá na hniezdny pár).

Bučiačik močiarny
V CHVÚ druh hniezdi najmä v litorál-
nych porastoch mŕtvych ramien Moravy 
a mimo inundačného územia na rozsiah-
lejších trvalých mokradiach a rybníkoch (Jakubov). Oproti pôvodnému vedeckému návrhu 
je odhadovaná početnosť bučiačikov v CHVÚ asi 2,5-krát nižšia, čo však mohlo byť do znač-
nej miery spôsobené odlišnou metodikou hodnotenia. Je možné, že väčší počet párov nebol 
zmapovaný.

Bučiak veľký
Ťažiskom výskytu druhu v CHVÚ sú mokrade v okolí Malých Levárov a Moravského Svätého 
Jána. Hniezdenie bučiaka veľkého však výrazne závisí od prítomnosti vody a od kvality po-
brežnej vegetácie na hniezdnych lokalitách. Za optimálnych podmienok hniezdi v území 3 – 5 
párov, v suchých rokoch nemusí hniezdiť ani 1 pár.

Haja červená
Druh hniezdi najmä v lužných 
lesoch rieky Moravy, kde na 
hniezdenie preferuje 80-ročné 
stromy a staršie, hlavne topoľ. 

Zriedkavejší je v borovicových lesoch na Borskej nížine. Oproti stavu 
z roku 2003 populácia druhu v CHVÚ v súčasnosti vzrástla cca dvojná-
sobne. Tento nárast súvisí aj so zvýšením počtu zimujúcich vtákov na slo-
venskej strane rieky Morava, z ktorých časť tu ostala aj hniezdiť. Ako lov-
né teritóriá haje červené využívajú hlavne trvalé trávne porasty, ruderálne 
plochy a menej mokrade, ale aj plochy antropogénneho pôvodu, najmä 
smetiská (napr. pri Zohore, Stupave a Záhorskej Vsi).

Haja tmavá
V CHVÚ druh hniezdi najmä v lužných lesoch rieky Moravy a vzácnejšie vo vetrolamoch Borskej nížiny. Na rozdiel od predchádzajú-
ceho druhu limitujúcim faktorom pre haju tmavú je prítomnosť vodných plôch v lokalite. Oproti návrhu CHVÚ z roku 2003 súčasná 
odhadovaná populácia je cca 2,5-krát menšia, čo naznačuje výrazne klesajúci populačný trend druhu.

Hrdzavka potápavá
Hlavnými hniezdnymi lokalitami druhu v CHVÚ sú rybníky a štrkoviská v strednej a severnej časti územia (Jakubovské rybníky, štr-
koviská pri Adamove), vzácnejšie aj mokrade v nive rieky Morava. Rybníky pri Jakubove sú historicky prvou hniezdnou lokalitou na 

Slovensku, kde druh hniezdi už od roku 1984 (Kux 1987). Súčasný po-
čet párov je cca 1,8-krát väčší ako odhadovaná veľkosť populácie z roku 
2003. Rast populácie je zjavný aj na jednotlivých lokalitách v CHVÚ.

Husi (hus bieločelá, hus divá, hus krátkozobá, hus malá, hus siatinná, hus 
snežná) a bernikly (bernikla bielolíca, bernikla červenokrká) a bernikla 
tmavá
Husi a bernikly v území pravidelne zimujú vo veľkých kŕdľoch. V po-
sledných rokoch až okolo 20 000 jedincov. Ich počet však závisí od lo-
kálnych klimatických podmienok (teplota, snehová pokrývka) a od 
podmienok na iných zimoviskách. Vtáky na zimovanie využívajú široké 
územie zahrňujúce slovenský úsek Moravy, Rakúska a južnej Moravy 
v Českej republike, takže ich výskyt a početnosť na konkrétnom území 
výrazne fluktuuje podľa podmienok v jednotlivých krajinách.

Bocian biely (Ciconia ciconia)

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)

Bučiak veľký (Botaurus stellaris)Bučiak veľký (Botaurus stellaris)

Haja červená (Milvus milvus)Haja červená (Milvus milvus)
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Chriašť bodkovaný
Druh hniezdi v inundačnom území rieky Moravy, ale aj mimo neho. Hlavným cen-
trom výskytu je oblasť Devínskeho jazera (k. ú. Devínska Nová Ves) a mokrade pri 
Malých Levároch a Moravskom Svätom Jáne. Početnosť druhu v CHVÚ je však vý-
razne limitovaná prítomnosťou vody na hniezdnych lokalitách, a preto môže výraz-
ne kolísať, v niektorých suchých rokoch chriašť bodkovaný nemusí, v území zahniez-
diť vôbec (napr. v roku 2012).

Kačica chrapačka
Druh sa v CHVÚ vyskytuje od Devínskej Novej Vsi na juhu až po Holíč a Skalicu na 
severe, polovica populácie hniezdi na rybníkoch pri Jakubove. Prioritnými hniezd-

nymi lokalitami kačice chrapačky sú okrem rybníkov mokrade 
s nízkou litorálnou vegetáciou (ostrica, sitina) v inundačnom úze-
mí rieky Moravy a zaplavované lúky. Populácia pritom výrazne 
medziročne fluktuuje v závislosti od klimatických a hydrologic-
kých pomerov v území. V mokrých rokoch môže početnosť kačice 
chrapačky dosiahnuť aj viac ako 30 párov, v suchých rokoch menej 
ako 10 párov.

Kačica chripľavka
V CHVÚ druh hniezdi prioritne v mŕtvych ramenách rieky Mora-
vy s dobre vyvinutou litorálnou vegetáciou (k. ú. Malé Leváre) a na 
rybníkoch pri Jakubove. Početnosť hniezdiacich párov v inundač-
nom území závisí od intenzity jarných záplav, a preto môže medzi-
ročne mierne kolísať. V porovnaní s veľkosťou hniezdnej populácie 
druhu odhadovanou v roku 2003, je súčasný stav kačice chripľavky 
v území oveľa vyšší (cca o 2,7-krát). Tento rozdiel však mohol byť spôsobený inou metodikou hodnotenia a menšími znalosťami o výsky-
te druhu v území v predchádzajúcom období, keďže súčasný stav druhu je v ostatných rokoch bez výraznejších zmien.

Kalužiak červenonohý
Druh v CHVÚ využíva na hniezdenie zaplavované lúky a periodické mokrade 
s nízkou vegetáciou. Jeho početnosť pritom závisí od prítomnosti vody v lokali-
tách a výrazne medziročne kolíše v závislosti od hydrologických a klimatických 
podmienok. Z dlhodobého hľadiska (napr. v porovnaní so stavom z roku 2003) 
možno však hodnotiť populačný trend kalužiaka červenonohého ako klesajúci. 
Hlavnou príčinou tohto poklesu je zánik pasienkov v inundačnom území a ne-
vhodné neskoré kosenie lúk.

Kaňa močiarna
Hniezdne lokality druhu sú rozptýlené v celom území CHVÚ. Sú to predovšet-
kým rozľahlejšie trsťové porasty mŕtvych ramien a rybníkov, ale tiež agrocenó-
zy, ktoré predstavujú aj významné loviská druhu. Počet hniezdiacich párov však 
medziročne výrazne kolíše vplyvom extrémnych zmien počasia. V suchých 
rokoch nehniezdi v celom území viac ako 12 párov, v priaznivých rokoch, nao-
pak, veľkosť populácie dosahuje vyše 20 párov. Súčasný stav zodpovedá odha-
dom veľkosti populácie v čase vedeckého návrhu.

Rybár riečny
Druh v CHVÚ hniezdi len na jednej lokalite, a to na štrkoviskách pri Ada-
move (k. ú. Gbely) v spoločnej kolónii s čajkami smejivými. Rybáre riečne tu 
obsadzujú tri hlinité ostrovy severného štrkoviska, ojedinelé páry hniezdia aj 
na menšom južnom štrkovisku. 
Hniezdna populácia mala od 
roku 1999 až do roku 2011 mier-
ne stúpajúci trend z 81 párov 

na rekordných 110 párov v roku 2011. V ostatných rokoch početnosť hniezdiacich pá-
rov zase mierne poklesla z 91 párov v roku 2012 na 71 párov v roku 2013. V porovnaní 
s odhadmi početnosti druhu v čase vedeckého návrhu v roku 2003 sa veľkosť populácie 
rybára riečneho na Adamovských štrkoviskách zvýšila v súčasnosti o takmer 3-násobok. 
Zvýšenie početnosti druhu súvisí najmä s intenzívnym manažmentom jeho hniezdneho 
biotopu – ostrovov. Keďže tieto ostrovy sú hlinité, v dôsledku abrázie im v priebehu 15 – 
20 rokov hrozí zánik. Na zachovanie druhu v lokalite a na území CHVÚ bude preto nutné 
hniezdne ostrovy stabilizovať alebo najlepšie vybudovať nové štrkové ostrovy.

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)

Zimujúce husi (Anser sp.)Zimujúce husi (Anser sp.)

Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

Kačica chripľavka (Anas strepera)

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
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Sokol rároh
V rokoch 1993 – 2001 v CHVÚ hniezdili 4 páry na stromoch (jaseň, topoľ) 
v inundačnom území rieky Morava a v rokoch 1993 – 2007 1 pár v agroce-
nóze pri Devínskej Novej Vsi. Z dôvodu zvýšeného vyrušovania po sprí-
stupnení pohraničného pásma športovými rybármi, rekreantmi a poľovníc-
tvom všetky tieto hniezdiská zanikli. Od roku 2009, keď boli nainštalované 
búdky pre sokoly rárohy v menej vyrušovaných biotopoch (agrocenózach) 
Borskej nížiny, druh v CHVÚ opäť hniezdi v počte 2 párov v búdkach na 
elektrických stožiaroch. Úspešnosť hniezdenia v búdkach je však relatívne 
nízka (1 – 2 mláďatá na 1 pár).

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Záhorské Pomoravie

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Bocian biely K1 25 19 – 20 stabilný

Bocian čierny >1% 21 12 – 18 stabilný

Brehuľa hnedá >1% 850 200 – 300 klesajúci

Bučiačik močiarny K1 35 12 – 14 klesajúci

Bučiak veľký K1 3 1 – 6 stabilný

Ďateľ prostredný >1% neuvedený 300 – 400 stabilný

Haja červená K1 3 5 – 8 rastúci

Haja tmavá K1 8,5 3 – 4 klesajúci

Hrdlička poľná >1% 400 2 400 – 2 600 stabilný

Hrdzavka potápavá K3 10 15 – 20 rastúci

Husi (zimovanie) K4, K5 20 000 10 200 – 21 000 fluktuujúci

Chrapkáč poľný >1% 30   16 – 149 fluktuujúci

Chriašť bodkovaný K1 2   0 – 31 fluktuujúci

Kačica chrapačka K3 7,5  8 – 33 fluktuujúci

Kačica chripľavka K3 7,5 13 – 25 stabilný

Kalužiak červenonohý K3 10 1 – 8 klesajúci

Kaňa močiarna K1 22,5 15 – 25 stabilný

Lelek lesný >1% neuvedený ? neznámy

Muchár sivý >1% 500 650 – 700 stabilný

Muchárik bielokrký >1% 1 000 1 000 – 1 200 stabilný

Prepelica poľná >1% 120 110 – 130 stabilný

Rybár riečny K1 32,5   71 – 110 rastúci

Rybárik riečny >1% 15 27 – 31 stabilný

Slávik modrák >1% neuvedený   3 – 13 fluktuujúci

Sokol rároh K1 3,5 1 – 2 stabilný

Škovránik stromový >1% 10 15 – 20 stabilný

Tesár čierny >1% 20 15 – 20 stabilný

Rybár riečny (Sterna hirundo)
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Ďalšie významné druhy
Bocian čierny
Populácia druhu je v CHVÚ v ostatných rokoch stabilná, porovnateľná so stavom v čase ve-
deckého návrhu. Bocian čierny v CHVÚ uprednostňuje tichšie rozľahlejšie lužné lesy pozdĺž 
rieky Moravy, hniezdi však aj v borovicových lesoch Borskej nížiny. K stabilizácii populácie 
prispelo výrazné obmedzenie rušivých faktorov pri ich hniezdení, a to vyhlasovaním ochran-
ných zón okolo ich hniezd.

Brehuľa hnedá
Početnosť tohto druhu v CHVÚ v ostatných rokoch výrazne klesá, a to najmä z dôvodov lik-
vidácie (protipovodňové úpravy) a prirodzenej abrázie kolmých piesčitých a hlinitých brehov, 
ktoré predstavujú jej hniezdny biotop. Oproti vedeckému návrhu je veľkosť populácie brehule 
hnedej v CHVÚ cca 3x nižšia.

Ďateľ prostredný
Početnosť druhu vo vedeckom návrhu z r. 2003 nebola udaná. V neskorších prácach (Rybanič 
a kol. 2004) sa jeho stav odhadoval na 50 – 100 hniezdiacich párov. V súčasnosti je populácia 
v CHVÚ cca 4x väčšia. Väčší počet hniezdiacich párov však súvisí najmä s lepším poznaním 
výskytu druhu v CHVÚ v ostatných rokoch, keďže oproti minulosti nedošlo v kvalite jeho 
hniezdnych biotopov k výraznejším zmenám.

Hrdlička poľná
Aj u tohto druhu je súčasný stav populácie až 6,5x 
vyšší oproti pôvodne odhadovanej početnosti 
v r. 2003. Tento rozdiel však môže čiastočne súvi-
sieť najmä s podhodnotením stavov hrdličky poľ-

nej v minulosti, ale čiastočne aj zlepšením podmienok v jej hniezdnych biotopoch.

Chrapkáč poľný
Druh patrí k výrazným fluktuantom v CHVÚ. Extrémne rozdiely v medziročnej početnosti 
volajúcich samcov sú spôsobené najmä zmenami kvality hniezdneho biotopu v lokalitách, a to 
najmä termínom ich kosenia, a hydrologických pomerov. V suchých rokoch, keď je kvalita ta-
kýchto porastov slabá, chrapkáče takmer vôbec nehniezdia.

Lelek lesný
Početnosť druhu nebola v ostatných rokoch ani v minulosti monitorovaná, a preto trend vývo-
ja populácie tohto druhu nie je možné vyhodnotiť.

Muchár sivý
Populácia druhu je v CHVÚ v ostatných rokoch stabilná. Oproti pôvodným odhadom v čase 
vedeckého návrhu jeho početnosť dokonca mierne vzrástla. Súvisí to však aj s presnejšou me-
todikou monitorovania jeho početnosti, keďže v ostatných rokoch nedošlo k výraznej zmene 
alebo zlepšeniu jeho hniezdnych biotopov v CHVÚ.

Muchárik bielokrký
Jeden z najpočetnejších výberových druhov v CHVÚ. Hniezdi najmä v starších lužných lesoch 
s dostatkom dutín po ďatľoch. Súčasný stav populácie muchárika bielokrkého zodpovedá od-
hadovanej početnosti druhu v čase vedeckého návrhu.

Prepelica poľná
Početnosť druhu v CHVÚ nezaznamenala v ostatných rokoch výrazné zmeny a je zhodná so stavom odhadovaným v r. 2003. Podieľa sa 
na tom aj skutočnosť, že v území nedošlo k výrazným zmenám v spôsobe obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov oproti mi-

nulosti.

Rybárik riečny
Cieleným monitoringom druhu v CHVÚ sa zistil dvojnásobný počet hniezdiacich 
párov oproti vedeckému návrhu, pričom trend jeho populácie je v ostatných ro-
koch stabilný. Rybárik riečny hniezdi najmä v kolmých brehoch alebo v koreňových 
sústavách vyvrátených stromov v inundácii Moravy a v jej mŕtvych ramenách. Na 
rozdiel od brehule hnedej nie je taký náročný na veľkosť hniezdnych stien.

Slávik modrák
Hniezdenie druhu v CHVÚ je známe z viacerých lokalít, predovšetkým z ryb-
níkov pri Jakubove, Adamovských štrkovísk v k. ú. Gbely, v ostatných rokoch 

Bocian čierny (Ciconia nigra)

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

Rybárik riečny (Alcedo atthis)
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aj mimo inundačného územia rieky Moravy v k. ú. Malé Leváre a Moravský Svätý 
Ján. Potenciálnou lokalitou je aj oblasť Devínskeho jazera v k. ú. Devínska Nová 
Ves. Početnosť druhu z celého územia CHVÚ z minulosti nie je známa. Počet 
hniezdnych párov v ostatných rokoch kolíše v závislosti od klimatických a hydro-
logických podmienok a to v rozsahu od 3 párov 
v roku 2010 do 29 párov v roku 2015 (Jureček 
in litt.). Pravdepodobne však v minulosti časť 
hniezdisk unikala pozornosti, ale možný je aj ná-
rast početnosti. 

Škovránik stromový
Početnoť druhu v CHVÚ je v ostatných rokoch 

stabilná a mierne vyššia oproti pôvodným odhadom v čase vedeckého návrhu, čo však môže súvisieť aj 
s lepším poznaním výskytu tohto druhu v území.

Tesár čierny
V CHVÚ hniezdi v starších lesných porastoch s dostatkom odumierajúcich alebo mŕtvych stromov, naj-
mä v inundácii Moravy a v borovicových lesoch v Borskej nížine. Jeho populácia je v ostatných rokoch 
stabilná, porovnateľná so stavom odhadovaným v r. 2003.

Ohrozenie
Najvýznamnejším ohrozením výberových druhov vtákov v CHVÚ je zánik alebo degradácia ich hniezdnych a potravných biotopov. Na 
lesné druhy vtákov negatívne pôsobí hlavne intenzívne lesné hospodárstvo spojené so zvýšenou ťažbou porastov starých lužných lesov 
(bocian čierny, haja tmavá) a pestovanie rovnovekých topoľových monokultúr s nedostatkom prirodzených dutín (dutinové hniezdiče). 
Pre vodné druhy vtákov je najväčším ohrozením zazemňovanie prirodzených mokradí, ich postupné zarastanie a následné vysychanie 

najmä v dôsledku narúšania ich vodného režimu. 
Na vodných plochách sa k negatívnym faktorom 
pridružuje aj kosenie pobrežných porastov a zme-
na výšky vodnej hladiny vo vegetačnom období. 
Lúčne biotopy podliehajú zas sukcesii a postupnej 
degradácii upúšťaním od tradičného hospodáre-
nia (kosenie a pastva). V ostatnom čase dochá-
dza čoraz častejšie aj k snahám o zmenu trvalých 
trávnych porastov (lúk) na ornú pôdu a k ich po-
stupnému rozorávaniu. Druhy hniezdiace v pies-
kových stenách (brehuľa hnedá, rybárik riečny) sú 
zas ohrozované nelegálnou ťažbou piesku v dobe 
hniezdenia. Významným negatívnym faktorom je 
rušenie vtáctva športovými rybármi a rekreantmi 
v čase hniezdenia a poľovníctvo (nelegálne odstre-
ly). Zimujúce druhy husí sú zas vyrušované na svo-
jich nocoviskách.

Ochranárske aktivity
Na zabezpečenie priaznivého stavu výberových lesných druhov vtákov v CHVÚ je nevyhnutná zmena súčasného spôsobu lesného hospo-
dárenia – obmedzenie ťažby dreva v starých porastoch lužných lesov s dostatkom dutín pre dutinové hniezdiče a s vysokými hniezdnymi 
stromami pre dravce a bociany čierne a vytvorenie ochranných zón v okolí ich hniezd. Dôležitá je aj zmena druhovej a vekovej štruktúry 
lesných porastov v prospech domácich drevín reprezentujúcich tvrdý a mäkký luh. Na zabezpečenie priaznivého stavu vodných biotopov je 
potrebné usmernenie vodohospodárskej činnosti v území, najmä regulácie vody a výšky vodnej hladiny v týchto biotopoch a zabezpečenie 
manažmentu pobrežných porastov. Sukcesii lúčnych porastov je možné zabrániť návratom k tradičnému spôsobu ich obhospodarovania 
(pravidelné kosenie najmenej dvakrát ročne, pastva dobytka). Podobne nevyhnutné je zabrániť aj priamej likvidácii týchto biotopov, pre-
dovšetkým rastúcim snahám o ich premenu na iný druh pozemku (najmä ornú pôdu). Na zabezpečenie ochrany druhov hniezdiacich 
v pieskových stenách pred rušením a nelegálnou ťažbou piesku je potrebná pravidelná kontrola všetkých známych aktívnych kolónií brehúľ 
hnedých a hniezdisk rybárikov riečnych. Rušeniu hniezdiacich vtákov je potrebné zabrániť obmedzením športového rybolovu a ďalších 
aktivít na hniezdnych lokalitách v nidifikačnom období. S tým, ako aj s priamou fyzickou ochranou niektorých výberových druhov vtákov 
súvisí tiež obmedzenie, resp. usmernenie výkonu práva poľovníctva v danom území.

 Tesár čierny (Dryocopus martius)

Slávik modrák (Luscinia svecica)
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Chránené vtáčie územie Žitavský luh

Základné údaje
Právny predpis o vyhlásení: vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 31/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené 
vtáčie územie Žitavský luh
Účinnosť: 1. 2. 2008
Kód územia: SKCHVÚ038
Rozloha: 155,40 ha
Lokalizácia: 48° 10´ 40´´ N, 18° 17´ 49´´ E
Administratívne začlenenie: Nitriansky kraj – okresy Nitra (6,2 %), Nové Zámky (93,8 %)
Nadmorská výška: 129 – 135 m n. m.
Prekryv s národnou sieťou chránených území: 48 %
Príslušný odborný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR: Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Dunajská Streda

Charakteristika územia
CHVÚ sa nachádza v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, na úpätí Hronskej pahorkatiny, v nive rieky Žitava. Územie predsta-
vuje posledný fragment pôvodných lúčno -mokraďových biotopov v Požitaví. Tvorí ho komplex zamokrených lúk a močiarov. V južnej 
časti sa zachoval zvyšok pôvodného toku Žitavy aj so stromovými porastmi. Hlavným typom biotopu vo vlastnom území sú psiarko-
vé a ovsíkové lúky a porasty ostríc a vysokých tráv, najmä pálky širokolistej a steblovky vodnej. Celková plocha močariska tvorí cca  
52,6 % územia, z čoho otvorená vodná plocha predstavuje 5 %. Zvyšok územia tvorí orná pôda (39,4 %), ktorá je v južnej časti periodic-
ky zaplavovaná a ostatná poľnohospodárska krajina so zastúpením prirodzenej vegetácie (8,1 %). Časť územia je intenzívne poľnohos-
podársky využívaná, v južnej časti CHVÚ sa hospodári konvenčným spôsobom. Od roku 2003 sa tu realizuje aj každoročný manažment 
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lúčnych porastov (kosenie, mulčovanie), 
ktorý zabezpečuje SOS/BirdLife Sloven-
sko. Vodohospodárska činnosť a vodný 
režim v území je zabezpečovaný Sloven-
ským vodohospodárskym podnikom 
prostredníctvom stavidlového systému. 
Z ostatných činností sa v území v menšej 
miere realizuje poľovníctvo.

Súčasťou CHVÚ je PR Žitavský luh, ktorá 
bola vyhlásená s cieľom ochrany hniez-
diacich a migrujúcich vodných druhov 
vtákov.

Súčasná rozloha CHVÚ je oproti vedec-
kému návrhu o 31,4 ha (25,3 %) väčšia. 
Územie bolo rozšírené najmä o poľno-
hospodárske a niektoré ďalšie pozemky 
predstavujúce dôležitý potravný biotop 
pre niektoré výberové druhy (kaňa mo-
čiarna).

Charakteristika avifauny a jej výskum
Územie CHVÚ patrí medzi tri najvýznamnejšie územia pre hniezdenie chriašťa bodkovaného na Slovensku a päť najvýznamnejších území 
pre hniezdenie kačice chrapačky. Pravidelne tu hniezdi aj viac ako 1 % národnej populácie kane močiarnej. Z ďalších európsky významných 
druhov v území hniezdi aj chriašť malý, kalužiak červenonohý a rybárik riečny. K početnejším hniezdičom patria viaceré druhy spevavcov 
viazané na lúčne a ostricové porasty ako trasochvost žltý, svrčiak zelenkavý, trsteniarik malý či strnádka trstinová. Územie je významné aj 
ako migračná zastávka ďalších druhov vodných a na vodu viazaných vtákov počas jarnej a jesennej migrácie, najmä bahniakov, brodivcov 
a zúbkozobcov a najvýznamnejšie zimné zhromaždisko a nocovisko kane sivej na Slovensku.

Systematický výskum avifauny v území za-
čal v 70. rokoch minulého storočia (Babó 
1983). Dovtedy z tejto oblasti pochádzalo 
len niekoľko faunistických údajov (napr. 
Ferianc 1977). V ostatných rokoch sa 
vtáctvu CHVÚ venuje viacero ornitoló-
gov, výsledky však okrem niekoľkých fau-
nistických správ (Lengyel 2000, Lengyel 
a kol. 2005, Václav a Lengyel 2005), neboli 
súhrnne publikované, resp. väčšinou boli 
spracované iba vo forme záverečných (dip-
lomových, dizertačných) prác (Gúgh 2011, 
Lengyel 1997). Kompletný a aktualizovaný 
prehľad vtáctva CHVÚ súhrnne spracoval 
a publikoval až Gúgh a kol. (2011). Uvá-
dzajú tu celkovo 216 druhov vtákov, z toho 
70 hniezdiacich. V území sa v súčasnosti 
realizuje aj pravidelný monitoring výbero-
vých, ako aj ďalších druhov vtákov.

Výberové vtáčie druhy

Kritériové druhy
Chriašť bodkovaný
Hniezdenie druhu v území je známe minimálne od roku 1973 (Babó 1983). Pravidelne tu 
hniezdia 1 – 2 páry mokrejších rokoch sa početnosť chriašťov bodkovaných môže zvýšiť až 
na 5 – 8 volajúcich samcov (napr. v rokoch 1991 a 1996, Danko a kol. 2002). Počas jesen-
ného ťahu sa tu môže vyskytovať aj viac jedincov (napr. 10 – 14 v r. 2012, Gúgh unpubl.). 
V CHVÚ hniezdi najmä v porastoch ostríc, steblovky obrovskej a pálky širokolistej.Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)
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Kačica chrapačka
Druh na území CHVÚ hniezdi minimálne od 70. rokoch minulého storočia, keď v širšej ob-
lasti tzv. Gedrianskych lúk zaznamenal Babó (1983) až do 20 párov. Neskôr bolo hniezdenie 
priamo v PR Žitavský luh potvrdené tiež nálezom hniezd (napr. v roku 1981 to boli 3 hniezda, 
Hošek 2002). V rokoch 1990 – 2005 v CHVÚ pravidelne hniezdilo 1 – 6 párov, v ostatných 
rokoch bolo v území dokázané hniezdenie 1 páru. Kačica chrapačka územím tiež pravidelne 
migruje, pričom počas jarnej migrácie sa tu zastavuje až 90 – 120 jedincov. Na jeseň je vzác-
nejšia (20 – 30 jedincov).

Ďalšie významné druhy
Kaňa močiarna
V minulosti bol tento druh v území zriedkavým hniezdičom. V 90. rokoch minulého storočia 
tu pravidelne hniezdili 1 – 2 páry, od roku 2000 sa veľkosť hniezdnej populácie kane močiar-
nej zvýšila na 3 – 6 párov. Druh hniezdi v trvale zaplavených častiach územia, a to najmä 
v porastoch pálky širokolistej a vo vysokých ostriciach. CHVÚ je tiež významným zhromaž-
diskom kaní močiarnych pred ich jesennou migráciou. Pravidelne tu nocuje 40 – 80 (v r. 2002 
až 110) jedincov. Početnosť hniezdiacich a nocujúcich vtákov však okrem klimatických a hy-
drologických podmienok závisí najmä od početnosti hlodavcov v okolitých biotopoch.

Prehľad výberových vtáčích druhov v CHVÚ Žitavský luh

Druh Kritérium Stav podľa vedeckého návrhu, 
Rybanič a kol. 2003 (páry) Súčasný stav (páry) Populačný trend

Chriašť bodkovaný K1 2 1 – 3 stabilný

Kačica chrapačka K3 3,5 0 – 1 klesajúci

Kaňa močiarna > 1 % 4 3 – 6 stabilný

Ohrozenie
Hniezdenie a početnosť výberových druhov sú výrazne ovplyvne-
né vodným režimom a hospodárením v území. Nevhodný režim 
vody môže mať za následok vysychanie územia a, naopak, vysoký 
stav vody v čase hniezdenia zas zatápanie hniezd a ich opúšťanie. 
Podobne nevhodný manažment územia môže urýchliť sukcesné 
procesy, najmä postupné zarastanie lúčnych biotopov a prenikanie 
inváznych druhov rastlín (napr. javorovca jaseňolistého). Negatívne 
na kvalitu biotopov pôsobí aj nadmerná chemizácia a erózia okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Druhy počas hniezdenia sú často vyrušo-
vané neusmerneným pohybom návštevníkov. Negatívnym faktorom v území je aj výskyt a nárast populácie nutrie riečnej, ktorá sa výrazne 
podieľa na eliminácii močiarnej vegetácie, najmä tvrdých makrofytov a na predácii hniezd. Kačica chrapačka a kaňa močiarna môžu byť 
ohrozované aj priamo nelegálnym odstrelom počas jesenných poľovačiek.

Ochranárske aktivity
Na zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v CHVÚ sú nevyhnutné nasledujúce opatrenia: zabezpečenie stálej optimál-
nej výšky vodnej hladiny v porastoch tak, aby si vtáky mali kde postaviť svoje hniezda, ale aby tieto porasty neboli v priebehu hniezdenia za-
plavované, pravidelné kosenie alebo spásanie lúčnych porastov a odstraňovanie prebytočnej biomasy najlepšie obnovou extenzívnej pastvy 
hovädzieho dobytka, kôz a oviec, manažovanie porastov vysokých tráv (pálky širokolistej, steblovky vodnej a ostríc) a likvidovanie náleto-
vých drevín a inváznych rastlín. Nevyhnutná je tiež revitalizácia zazemnených častí mokradí a pôvodných riečnych ramien ich napojením 
na rieku Žitavu. Nelegálnym odstrelom a rušeniu vtákov počas hniezdenia treba zabrániť obmedzením vstupu na územie v hniezdnom 
období a jeho pravidelnými kontrolami.

Nevyhnutné je tiež doplniť platnú vyhlášku o zákaz činností, ktoré by obmedzovali aplikáciu pesticídov a rodenticídov v potravných bio-
topoch kane močiarnej a poľovníctvo vylúčením lovu kačíc v období migrácie kačice chrapačky. Vzhľadom na pravidelné hniezdenie ka-
lužiaka červenonohého v území v počte 1 – 4 párov a chriašťa malého v počte 1 – 8 párov, čo predstavuje viac ako 1 % národnej populácie, 
treba zvážiť i doplnenie týchto dvoch druhov do vyhlášky.

Kačica chrapačka (Anas querquedula)

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
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Prehľad chránených vtáčích území Slovenska

V súčasnosti možno pokladať sieť 41 chránených vtáčích území (mapa 1) za dobudovanú. V budúcnosti sa predpokladajú už len menšie 
úpravy vo výmere jednotlivých území, ktoré sa budú týkať najmä ich zmenšovania vylúčením urbanizovaných, alebo inak menej hodnot-
ných častí a len v ojedinelých prípadoch aj zväčšenia výmery pričlenením hodnotnejších území zväčša na hranici alebo v blízkosti súčas-
ných chránených vtáčích území.

Priemerná veľkosť chráneného vtáčieho územia na Slovensku je 312,9 km2, pričom pri ich celkovej výmere 12 828,1 km2 CHVÚ za-
berajú 26,2 % rozlohy Slovenskej republiky. Najmenším CHVÚ je Dubnické štrkovisko (0,4 km2) a najväčším CHVÚ Volovské vrchy 
(1 214,2 km2). Nad 1 000 km2 dosahuje ešte CHVÚ Laborecká vrchovina. Menšie chránené vtáčie územia sa nachádzajú najmä v poľno-
hospodárskej krajine nížin juhozápadného Slovenska a najväčšie v prevažne zalesnených horských oblastiach stredného a východného 
Slovenska. Prehľad všetkých CHVÚ je uvedený v tab. 2.

Územie väčšiny CHVÚ je celistvé (32; 78,1 %), šesť CHVÚ (Cerová vrchovina – Porimavie, Dolné Považie, Muránska planina – Stolica, Pa-
rížske močiare, Poľana, Slovenský kras; 14,6 %) sa skladá z dvoch, dve CHVÚ (Dolné Pohronie, Kráľová; 4,9 %) zo štyroch a jedno CHVÚ 
(Nízke Tatry; 2,4 %) z piatich samostatných častí.

Distribúcia chránených vtáčích 
území je na Slovensku nerov-
nomerná s koncentráciou naj-
mä v jeho centrálnej a severnej 
časti. Zo 79 okresov Slovenska 
však nezasahuje žiadne chráne-
né vtáčie územie iba do 9 (11,4 
%) okresov. Z nich päť je z Ban-
skobystrického kraja (Banská 
Štiavnica, Krupina, Poltár, 
Žarnovica, Žiar nad Hronom), 
jeden zo Žilinského kraja (Ky-
sucké Nové Mesto). Po jednom 
sú to mestské silno urbanizova-
né okresy Bratislavy (Bratislava 
I) a Košíc (Košice III) a 1 sa 
nachádza v Trnavskom kra-
ji (Hlohovec). Najväčší počet 
CHVÚ (5) zasahuje do okresu 
Nové Zámky a štyri zasahujú 
do 6 okresov (Brezno, Dunajská 
Streda, Košice-okolie, Micha-
lovce, Rožňava a Ružomberok). 
Okres Košice-okolie má abso-
lútne najväčšiu výmeru CHVÚ 
(spolu 854,7 km2), čo je 55,5 % 
z výmery celého okresu. Nasle-
duje okres Liptovský Mikuláš 
s výmerou CHVÚ v ňom 721,3 
km2 (53,8 % výmery okresu) 
a okres Snina s výmerou 563,8 
km2 (až 70,1 % výmery okre-
su). Pokiaľ však ide o podiel 
CHVÚ na celkovej ploche 
okresu, najvyšší je v okresoch 
Medzilaborce (90,1 %), Gelnica 
(77,0 %) a Námestovo (75,5 %). 
Spolu v 8 okresoch CHVÚ za-
berajú ich nadpolovičnú výme-
ru. Priemerný podiel výmery 
CHVÚ v okresoch Slovenska, 
v ktorých sa nachádza aspoň 1 
CHVÚ, je 26,4 %.

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
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V CHVÚ je podľa príslušných právnych predpisov o ich vyhlásení dovedna uvedených 83 výberových vtáčích druhov. Za „druh“ sa 
pokladajú aj zimujúce druhy severských husí (rody Anser, Branta), vedené ako „husi Anser sp.“ a zimujúce, resp. migrujúce vodné 
vtáctvo („vodné vtáky spolu“). V priemere je to 14,7 výberového vtáčieho druhu na jedno CHVÚ. Najviac výberových druhov, 37, je 
predmetom ochrany v CHVÚ Medzibodrožie, nasleduje Laborecká vrchovina a Záhorské Pomoravie (po 27), Horná Orava a Malá 
Fatra (po 26). 20 a viac druhov je predmetom ochrany v 15 CHVÚ. Naopak, v štyroch CHVÚ je predmetom ochrany iba jediný vtáčí 
druh (CHVÚ Dolné Pohronie, CHVÚ Dubnické štrkovisko, CHVÚ Kráľová a CHVÚ Špačinsko -nižnianske polia). V tomto smere 
sú druhovo najbohatšie väčšie lesnaté CHVÚ s významným podielom poľnohospodárskej pôdy. Výnimkou je CHVÚ Medzibodrožie, 
kde, naopak, prevažujú druhy mokradí. Najmenej výberových druhov je v malých územiach na juhozápade Slovenska. Ak porovnáme 
CHVÚ podľa počtu kritériových druhov (druhov, pre ktoré dané CHVÚ predstavuje obvykle najlepších 5 území v rámci Slovenska), 
najviac ich je v CHVÚ Medzibodrožie (21), nasleduje Laborecká vrchovina (16), Slanské vrchy (15) a Záhorské Pomoravie (14). Po 
jednom druhu je uvedených v 9 CHVÚ a 10 a viac druhov v 11 CHVÚ. V priemere pripadá na jedno CHVÚ 5,8 kritériového druhu. 
Podobne ako u všetkých výberových druhov, platí, že najviac kritériových druhov je predmetom ochrany vo väčších CHVÚ s preva-
hou lesov, resp. s významným podielom mokradí. Podobná je situácia aj u ostatných výberových druhov (druhov, ktorých populácia 
predstavuje vyše 1 % z populácie Slovenska). Ich priemer pre všetky CHVÚ je 8,9 druhu. Najviac, 23 druhov je predmetom ochrany 
v CHVÚ Čergov, nasledujú Strážovské vrchy (22 druhov) a Slovenský kras (20 druhov). Žiadny druh z tejto kategórie nie je uvedený 
v 8 CHVÚ. Prehľad výberových druhov v jednotlivých CHVÚ je uvedený v tab. 4.

Slávik modrák (Luscinia svecica)
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Tabuľka 4: Prehľad výberových vtáčích druhov v chránených vtáčích územiach Slovenska
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Beluša malá (Egretta garzetta)

Beluša veľká (Egretta alba)

Bocian biely (Ciconia ciconia)

Bocian čierny (Ciconia nigra)

Brehár čiernochvostý  
(Limosa limosa)

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

Bučiačik močiarny  
(Ixobrychus minutus)

Bučiak veľký (Botaurus stellaris)

Čajka čiernohlavá  
(Larus melanocephalus)

Čajka sivá (Larus canus)

Čorík bahenný  
(Chlidonias hybrida)

Čorík čierny (Chlidonias niger)

Drop veľký (Otis tarda)

Ďateľ bielochrbtý  
(Dendrocopos leucotos)
Ďateľ hnedkavý  
(Dendrocopos syriacus)
Ďateľ prostredný  
(Dendrocopos medius)
Ďubník trojprstý  
(Picoides tridactylus)
Hadiar krátkoprstý  
(Circaetus gallicus)

Haja červená (Milvus milvus)

Haja tmavá (Milvus migrans)

Hlaholka severská  
(Bucephala clangula)

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)

Hrdlička poľná  
(Streptopelia turtur)

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)

Husi (Anser sp.)

Chavkoš nočný  
(Nycticorax nycticorax)
Chochlačka bielooká  
(Aythya nyroca)

Chochlačka sivá (Aythya ferina)

Chochlačka vrkočatá  
(Aythya fuligula)

Chrapkáč poľný (Crex crex)

Chriašť bodkovaný  
(Porzana porzana)

Chriašť malý (Porzana parva)

Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)

Kačica chrapačka  
(Anas querquedula)

Kačica chripľavka (Anas strepera)

Kalužiak červenonohý  
(Tringa totanus)
Kaňa močiarna  
(Circus aeruginosus)

Kaňa popolavá (Circus pygargus)

Krakľa belasá (Coracias garrulus)

Krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Kuvičok vrabčí  
(Glaucidium passerinum)

Ľabtuška poľná (Anthus campestris)
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Lelek lesný (Caprimulgus 
europaeus)

Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)

Muchár sivý (Muscicapa striata)

Muchárik bielokrký  
(Ficedula albicollis)

Muchárik malý (Ficedula parva)

Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

Orol kráľovský (Aquila heliaca)

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Penica jarabá (Sylvia nisoria)

Pipíška chochlatá (Galerida cristata)

Potápač malý (Mergellus albellus)

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

Prepelica poľná  
(Coturnix coturnix)
Pŕhľaviar čiernohlavý  
(Saxicola rubicola)

Rybár riečny (Sterna hirundo)

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Skaliar pestrý (Monticola saxatilis)

Slávik modrák (Luscinia svecica)

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)

Sokol rároh (Falco cherrug)

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Strakoš kolesár (Lanius minor)

Strakoš obyčajný (Lanius collurio)

Strakoš veľký (Lanius excubitor)

Šabliarka modronohá  
(Recurvirostra avosetta)
Škovránik stromový  
(Lullula arborea)

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)

Trsteniarik tamariškový  
(Acrocephalus melanopogon)

Včelár lesný (Pernis apivorus)

Včelárik zlatý (Merops apiaster)

vodné vtáky (spolu)

Volavka purpurová  
(Ardea purpurea)

Výr skalný (Bubo bubo)

Výrik lesný (Otus scops)

Žlna sivá (Picus canus)

Žltochvost hôrny  
(Phoenicurus phoenicurus)

Kritériové druhy 3 4 1 1 6 1 11 11 1 2 1 16 1 3 13 4 21 3 8 2 1 5 10 4 11 15 3 5 1 3 3 1 6 2 5 13 3 6 12 14 2

1‑percentné druhy 15 11 23 0 5 0 9 15 9 4 0 11 2 16 13 18 16 16 14 8 2 2 5 12 0 10 0 20 13 22 0 0 7 10 3 7 0 19 13 13 1

Výberové druhy spolu 18 15 24 1 11 1 20 26 10 6 1 27 3 19 26 22 37 19 22 10 3 7 15 16 11 25 3 25 14 25 3 1 13 12 8 20 3 25 25 27 3

Vysvetlivky: ■ kritériový druh, ■ 1-percentný druh



222

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Výrik lesný (Otus scops)
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Dôležité zásady ochrany druhov a ich biotopov 
v chránených vtáčích územiach

Hlavným cieľom ochrany v chránenom vtáčom území je zachovanie alebo obnova biotopov druhov vtákov európskeho významu a bio-
topov sťahovavých druhov vtákov, na ochranu ktorých bolo dané územie vyhlásené za CHVÚ. Každý druh má pritom vyhranené nároky 
na biotop, v ktorom hniezdi a získava (zbiera alebo loví) potravu. Hniezdny biotop poskytuje vtákom podmienky na rozmnožovanie, t. j. 
stavbu hniezda a výchovu mláďat, potravný biotop a nevyhnutné zdroje potravy. Hniezdne a potravné biotopy vtákov sa môžu prekrývať 
(napr. u prepelice poľnej či pipíšky chochlatej), ale aj výrazne odlišovať. Príkladom je včelárik zlatý, ktorého hniezdny biotop predstavujú 
výhradne kolmé piesčito -hlinité steny v pieskovniach, tehelniach alebo v iných svahových odkryvoch, v ktorých si vtáky hrabú hniezdne 
nory. Potravným biotopom sú, 
naopak, okolité lúky a pasienky 
bohaté na blanokrídly hmyz, prí-
padne vodné biotopy, kde lietajú 
vážky a iné druhy vodného hmy-
zu. Podobne napr. orol skalný 
a iné dravce hniezdia v starých, 
ťažko dostupných lesoch na stro-
moch alebo v skalných stenách, 
potravu však lovia na otvorenom 
priestore na extenzívne obhos-
podarovaných lúkach a pasien-
koch. Počas migrácie môžu vtáky 
využívať aj ďalšie typy biotopov, 
ktoré im poskytujú nielen potra-
vu, ale aj miesto na odpočinok 
(napr. kaňa močiarna agrocenó-
zy). Priaznivý stav výberových 
druhov v CHVÚ možno preto 
zabezpečiť len dôslednou ochra-
nou ich hniezdnych, potravných, 
prípadne migračných biotopov.

V chránenom vtáčom území mimo ostatných chránených území s vyšším stupňom ochrany, ktoré môžu byť jeho súčasťou, platí 1. stu-
peň ochrany. V ňom sa uplatňuje len všeobecná ochrana prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
(druhá časť). To znamená, že v území CHVÚ nie je zakázaná hospodárska činnosť ani iné aktivity, ak tieto nemajú negatívny vplyv na 
predmet jeho ochrany. Ani v prípade negatívneho pôsobenia hospodárskych aktivít však nemusí dôjsť k ich výraznému obmedzeniu či 
zákazu, ale len k usmerneniu a zosúladeniu konkrétnych spôsobov hospodárenia s ochranou druhov, pre ktoré bolo CHVÚ vyhlásené. 
V mnohých prípadoch ide často len o časové obmedzenie niektorých činností alebo uprednostňovanie jedného spôsobu hospodárenia 
pred iným (napr. druh pestovaných plodín, tradičný spôsob obhospodarovania lúk a pod.). Tieto usmernenia sú definované formou 
zakázaných činností uvedených vo vyhláškach k jednotlivým CHVÚ (§ 2) a sú tiež súčasťou pripravovaných programov starostlivosti 
o konkrétne chránené vtáčie územie.

Zásady ochrany biotopov európsky významných druhov vtákov v CHVÚ vychádzajú z ich habitatových nárokov. Hoci tieto nároky sú 
často druhovo špecifické, možno ich všeobecne definovať podľa hlavných typov biotopov, ktoré jednotlivé druhy obývajú.

V lesných biotopoch k najvýznamnejším opatreniam na zabezpečenie priaznivého stavu väčšiny európsky významných druhov vtákov 
patrí prechod (zmena) zo súčasného spôsobu lesného hospodárenia na ekologické hospodárenie. To v sebe zahŕňa predovšetkým vylú-
čenie holorubného spôsobu ťažby dreva a jeho nahradenie výberkovým alebo podrastovým spôsobom, pričom samotná obnova lesa by 
sa mala vykonávať výhradne maloplošnými zásahmi formou jeho prirodzenej obnovy zo semena alebo z výmladkov stromov. Nevyhnut-
né je pritom najmä zachovanie dostatočného počtu vysokých stromov, ktoré využívajú na hniezdenie dravé vtáky, bociany čierne a ďalšie 
druhy, ako aj starých stromov, pahýľov a zlomov s dostatkom dutín pre sekundárne dutinové hniezdiče (napr. žltochvost hôrny, muchá-
rik malý). V starých stromoch si vytesávajú hniezdne dutiny aj ďatle. Tieto dutiny potom tiež slúžia ostatným dutinovým hniezdičom, 
napr. sovám, holubovi plúžikovi, kavke tmavej a iným. Veľký dôraz sa pritom kladie na zvýšenie druhovej diverzity a na zlepšenie veko-
vej štruktúry týchto lesných porastov. V nich by mali byť úplne alebo aspoň v prevažnej miere zastúpené len dreviny lokálneho pôvodu 
a rôzneho veku. Tým sa nielen zvyšuje ekologická stabilita samotného lesa a hniezdne možnosti pre vtáky, ale aj množstvo a diverzita 
ich potravy. Pre zlepšenie potravných možností vtákov je však dôležité aj obmedzenie aplikácie insekticídov a herbicídov vo všetkých 
lesných porastoch. Veľký význam v tomto smere má ponechávanie pňov, spadnutých stromov a konárov v lese, ktoré slúžia nielen ako 
substrát na obnovu novej generácie stromov, ale aj ako zdroj potravy, pretože od tohto tzv. mŕtveho dreva je závislých ďalších takmer 30 
– 40 % všetkých organizmov žijúcich v lese. Dôležité je preto ponechať prirodzenému vývoju aj lesné plochy postihnuté veternou alebo 
podkôrnikovou kalamitou, ktorých svedkami sme najmä v ostatných rokoch. Spracovanie takýchto kalamít je vždy umelým zásahom do 

Orliak morský (Haliaeetus albicilla)Orliak morský (Haliaeetus albicilla)



224

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

lesného ekosystému, ktorý je potom závislý od umelého zalesňovania človekom. Nespracované kalamity majú pritom vysokú regenerač-
nú schopnosť a nesú všetky podstatné znaky pôvodného lesného ekosystému. Významné je aj ponechanie alebo obnovenie prirodzenej 
okrajovej zóny lesa na jeho styku s ostatnou krajinou (tzv. porastového plášťa), ktorá výrazne tlmí negatívne vplyvy z okolitých neles-
ných biotopov. Zachovanie takéhoto plášťa spočíva najmä v zabránení likvidácii krovinatých okrajov lesa a v zmladzovaní pôvodných 
a odstraňovaní nepôvodných drevín v nich (najmä agáta bieleho a javorovca jaseňolistého), a to do šírky minimálne 10 m od okraja 
lesného komplexu smerom dovnútra porastu. Podobne treba usmerňovať a v maximálnej možnej miere eliminovať výstavbu lesných 
ciest a zvážnic, aby nedochádzalo k ďalšej fragmentácii lesných komplexov, čo výrazne negatívne vplýva na viaceré druhy vtákov (napr. 
hlucháňa hôrneho, bociana čierneho, orla skalného a ďalšie). Vyššie uvedené, ako aj ďalšie lesohospodárske aktivity je však na hniezdis-
kách európsky významných druhov nutné realizovať mimo obdobia ich hniezdenia, aby nedochádzalo k rušeniu hniezdiacich vtákov.

Podobne ako v prípade lesného biotopu najvýznamnejším 
opatrením na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu 
druhov žijúcich v otvorenej poľnohospodárskej krajine je 
zmena jej štruktúry a spôsobu obhospodarovania. Zvýšiť di-
verzitu súčasnej poľnohospodárskej krajiny je možné najmä 
zvýšením jej mozaikovitosti. Ide pritom o zvýšenie podielu 
trvalých trávnych porastov, úhorov a medzí na úkor ornej 
pôdy a vysádzanie nelesnej krovinovej a stromovej vegetá-
cie, ako sú remízky, vetrolamy, stromoradia a poľné lesíky, 
ale tiež solitérne stojace stromy a ďalšie typy rozptýlenej 
zelene, ktoré sú dôležité pre hniezdenie mnohých európsky 
významných druhov vtákov potravne viazaných na otvore-
nú krajinu, resp. kultúrnu step (napríklad sokol kobcovitý, 
krakľa belasá a strakoš kolesár). Zároveň je nevyhnutné za-
medziť likvidáciu súčasnej rozptýlenej stromovej a krovino-
vej vegetácie. Dôležité sú najmä líniové porasty, ktoré slúžia 
v otvorenej krajine aj ako lokálne biokoridory. Z hľadiska 
druhu pestovaných poľnohospodárskych plodín významné 
je zvýšenie podielu viacročných krmovín, akou je ďatelina 
a lucerna, prípadne obilnín (pšenica, jačmeň), a obme-
dzenie veľkoplošného pestovania kukurice, slnečnice, rep-
ky olejnej a iných plodín, ktoré výrazne znižujú hniezdne 
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možnosti, druhovú pestrosť potravy vtákov 
a prístup k nej. Na zlepšenie potravných a lov-
ných podmienok najmä dravcov, ale aj bocianov 
bielych a iných druhov sa odporúča ponechať 
strniská po kosbe obilia určitý čas nerozorané. 
Zvýšenie potravnej ponuky vtákov však mož-
no dosiahnuť najmä obmedzením používania 
škodlivých chemických postrekov, najmä insek-
ticídov a rodenticídov na poľnohospodárskych 
pozemkoch, ako aj vo všetkých typoch rozptý-
lenej nelesnej zelene. Hniezdne a potravné pod-
mienky vtákov obývajúcich lúčne biotopy alebo 
pasienky (ľabtuška poľná, pipíška chochlatá, 
pŕhľaviar čiernohlavý) zas možno zlepšiť ob-
novou tradičného spôsobu hospodárenia na 
nich, ktoré spočíva vo voľnom chove a pastve 
hospodárskych zvierat a v pravidelnom kosení 
trávnych porastov. Pri kosbe lúk, ale aj poľno-
hospodárskych plodín (najmä obilia) treba však 
postupovať vždy smerom od stredu k okrajom 
pozemku alebo od jeho jednej strany smerom 
k druhej strane, aby nedošlo k poraneniu alebo 
usmrteniu hniezdiacich či ukrývajúcich sa vtá-
kov. Pri náleze hniezda s vajíčkami alebo s mlá-
ďatami na zemi, napr. kane popolavej, chrapká-
ča poľného či prepelice poľnej, treba okolo neho 
ponechať nepokosenú plochu s polomerom cca 
10 – 25 m, aby násada alebo mláďatá boli dosta-
točne chránené pred nepriaznivými poveter-
nostnými vplyvmi a najmä pred predátormi. Na 
lúkach a pasienkoch sa odporúča ponechávať aj 
niekoľko krov, prípadne menších stromov, ktoré 
slúžia ako posedy pre loviace vtáky. Naopak, po-
stupnému zarastaniu týchto biotopov krovinami a stromami v dôsledku prirodzeného sukcesného vývoja je potrebné zabrániť ich pra-
videlnou likvidáciou. Podobne dôsledne treba v týchto biotopoch likvidovať aj invázne alebo expanzívne druhy rastlín, akými sú napr. 
turanec kanadský, zlatobyľ kanadská a obrovská a ďalšie, ktoré vďaka obrovskej reprodukčnej schopnosti ambrózia palinolistá, slnečnica 
hľuznatá, môžu vytvárať rozsiahle homogénne porasty a tým výrazne zmeniť charakter pôvodných biotopov.

Hoci mokraďové biotopy sú v rámci CHVÚ na Slovensku plošne najmenej zastúpené, z hľadiska ich manažmentu a zabezpečenia 
priaznivého stavu pre európsky významné druhy vtákov patria k najnáročnejším. Je to dané predovšetkým malou rozlohou, izolova-
nosťou a špecifickosťou týchto biotopov, v ktorých limitujúcim faktorom je voda. Preto jedným z najvýznamnejších opatrení na ich 
zachovanie, prípadne obnovu je usmerňovanie vodohospodárskej činnosti v území, kde sa tieto biotopy nachádzajú, aby nedochádzalo 
k ich vysušovaniu a následnému zazemňovaniu. Ako perspektívna sa javí aj revitalizácia zazemnených častí mokradí a pôvodných 
riečnych ramien ich napojením na súčasné riečne systémy. Na rybníkoch a vodných nádržiach je zas nevyhnutné zabezpečiť a regu-
lovať optimálnu hladinu vody v pobrežných porastoch, aby tu mohli hniezdiť vodné vtáky, ale aby nedochádzalo k zaplavovaniu ich 
hniezd. Keďže väčšina vodných a pri vode žijúcich vtákov je hniezdením viazaná na brehové porasty, treba zároveň zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k ich redukcii alebo k úplnej likvidácii. Pretože tieto porasty podliehajú rýchlej sukcesii a zazemňovaniu, nevyhnutný je 
aj ich pravidelný odborný manažment. Mal by zahŕňať predovšetkým regulované kosenie litorálnej vegetácie, najmä tzv. porastov tvr-
dých makrofytov, akými sú trsť obyčajná a pálka úzkolistá a širokolistá, a to v zimnom období v rozsahu maximálne 50 % pôvodných 
porastov. Dôležité je aj zvyšovanie druhovej diverzity týchto porastov podporovaním rastu ďalších druhov pobrežnej vegetácie, najmä 
ostríc. Podobne v obmedzenom rozsahu do 30 – 50 % celkovej plochy možno v rybníkoch a vodných nádržiach vykonávať bagrovanie 
a vyhŕňanie ich okrajov a dna. Osobitnú pozornosť treba venovať ostrovom, na ktorých hniezdia čajky, rybáre riečne a ďalšie druhy ako 
kalužiak červenonohý a iné. Tieto hniezdne ostrovy treba každoročne obnovovať kosením a odstraňovaním náletových drevín a invá-
znych rastlín, prípadne odstraňovaním vrchnej vrstvy povrchu ostrova alebo jeho pokrytím novým štrkovým substrátom. Na zvýšenie 
hniezdnych možností vtákov je vhodné budovať v súčasných hniezdnych lokalitách aj nové ostrovy. Skúsenosti z ostatných rokoch 
z týchto biotopov naznačujú tiež potrebu cielenej likvidácie predátorov na ostrovoch a v pobrežných porastoch, a to najmä hlodavcov 
a lasicovitých šeliem, spomedzi ktorých najväčšiu hrozbu v súčasnosti predstavujú najmä invazívne druhy norok americký a nutria 
riečna. Na väčších vodných tokoch je zas dôležité zabezpečiť dostatok kolmých hlinitých stien, ktoré predstavujú hniezdny biotop 
rybárika riečneho a brehule hnedej, a tiež zabrániť likvidácii pobrežných drevinových porastov. Tieto porasty okrem iného znižujú aj 
riziko erózie kolmých brehov. Akékoľvek úpravy a zásahy do vodných biotopov je však možné realizovať len v mimohniezdnom obdo-
bí. Veľkú pozornosť treba venovať aj potravnej ponuke vtákov v týchto biotopoch. Možno ju zlepšiť zvýšením kvality vody, a to napr. 
obmedzením používania chemických postrekov v okolitých biotopoch (najmä na poľnohospodárskych pozemkoch), zákazom čerpa-
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nia vody mechanizmami slúžiacimi na tieto postreky alebo na rozvoz fekálií a budovaním čističiek odpadových vôd. Zvýšiť potravnú 
ponuku pre rybožravé druhy vtákov na štrkoviskách a priehradách zas možno znížením rybej osádky (najmä bylinožravých druhov 
rýb) a vysádzaním drobných rybiek, ktoré tvoria hlavnú potravu napr. rybára riečneho, bučiačika močiarneho, rybárika riečneho a ďal-
ších druhov. V súvislosti s priamou fyzickou ochranou druhov a s ich vyrušovaním je nevyhnutné v týchto biotopoch obmedziť, resp. 
usmerniť tiež poľovníctvo, športovo -rekreačné aktivity a lov vodných vtákov.

Osobitným typom biotopu sú umelo vytvorené alebo prirodzené piesčito -hlinité steny, v ktorých hniezdi európsky významný druh vče-
lárik zlatý a ďalšie druhy, napr. brehuľa hnedá, skaliarik sivý, dudok chochlatý, sokol myšiar a vzácne aj ďalšie druhy (napr. krakľa belasá). 
Tieto steny vznikajú najmä po ťažbe piesku, v svahových odkryvoch, v zárezoch ciest, terasách vinohradov, brehoch riek a v rôznych 
výkopoch. Keďže vznikli väčšinou umelo ľudskou činnosťou bez možnosti prirodzenej obnovy, na zabezpečenie ich priaznivého stavu je 
nevyhnutný osobitný manažment. Ten spočíva v zabránení sukcesnému zarastaniu stien vegetáciou, a to najmä pravidelnou likvidáciou 
náletových drevín, najmä agáta bieleho, a odstraňovaním zosunutého materiálu v okolí hniezdnych stien v mimohniezdnom období. 
Potrebné je zabrániť aj nelegálnej ťažbe piesku v týchto biotopoch, najmä počas hniezdneho obdobia.

Okrem zachovania a obnovy súčasných hniezdnych a potravných biotopov európsky významných druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ 
je dôležité zabezpečiť týmto druhom aj priamu fyzickú ochranu a nerušený priebeh hniezdenia. Hniezda dravcov, hlavne sokola sťahova-
vého, sokola rároha, orla skalného a orla kráľovského, ale aj ďalších druhov je nevyhnutné nepretržite strážiť pred ich vykrádaním najmä 
na sokoliarske účely a na vybraných lokalitách monitorovať pomocou kamerového systému umiestneného v ich blízkosti. Podobne je 
potrebné na hniezdiskách a loviskách dravcov zabezpečiť ich ochranu pred nelegálnymi odstrelmi, a to pravidelnými kontrolami zná-
mych lokalít v hniezdnom i mimohniezdnom období a obmedzením, resp. usmerňovaním a kontrolou poľovníctva v území. Zamedziť 
treba aj vykladaniu otrávených návnad a v hniezdnom období likvidácii hniezd krkavcovitých vtákov. Hniezda týchto vtákov využíva na 
hniezdenie najmä sokol kobcovitý (hniezda havrana poľného), ale tiež sokol rároh (hniezda krkavca čierneho) a ďalšie druhy sokolov 
(sokol lastovičiar a sokol myšiar – krkavec, vrana, straka). Riziko kolízií vtákov s konštrukciami elektrických vedení v otvorenej krajine 
je možné výrazne znížiť inštaláciou chráničiek a výstražných prvkov.

Významným negatívnym faktorom je tiež rušenie vtákov počas hniezdenia, čo zvyšuje ich stres a má za následok zachladnutie násady 
či úhyn mláďat, prípadne úplné opustenie hniezdnej lokality. Viaceré druhy vtákov, najmä dravce a sovy, bociany čierne, lesné kury 
a mnoho ďalších sú mimoriadne citlivé aj na prítomnosť človeka. Ich vyrušovaniu na hniezdiskách v lesných biotopoch je preto okrem 
obmedzenia lesohospodárskych aktivít potrebné zabrániť aj usmernením turistiky a iných rekreačno -športových aktivít (paraglajding, 
skalolezectvo, motorkárstvo), prípadne vyčlenením na to špeciálne určených plôch (náučné chodníky, turistické chodníky a pod.). Po-
dobne vo vodných biotopoch (rybníky, jazerá, štrkoviská a vodné nádrže) je popri vodohospodárskej činnosti a rybnom hospodárstve 
nutné v blízkosti hniezd výberových druhov vodných vtákov obmedziť vodné športy (člnkovanie, plávanie, pohyb na vodných skútroch) 
a športový rybolov. Vstupu na hniezdne ostrovy v hniezdnom období treba zabrániť zas pravidelnými kontrolami a dôsledným uplatňo-
vaním zákazov vyplývajúcich z platnej vyhlášky k danému CHVÚ. Významnú úlohu v tomto smere zohráva aj ekovýchova (umiestňo-
vanie informatívnych tabúľ, prednášky, spolupráca s rybárskym zväzom).

Osobitný význam pri zabezpečovaní priaznivého stavu niektorých druhov vtákov má však aj praktická podpora ich hniezdenia. Týka sa 
to najmä dutinových hniezdičov (sovy, ďatle, krakľa belasá a niektoré spevavce, napr. muchárik malý a žltochvost hôrny) alebo druhov 
hniezdiacich v norách (rybárik riečny) a niektorých druhov dravcov (sokol rároh, sokol kobcovitý) a bocianov. Hniezdne možnosti 
týchto, ale aj ďalších druhov možno zvýšiť inštaláciou hniezdnych búdok a polobúdok (pre spevavce, sokoly, sovy) zodpovedajúcich 
rozmerov alebo hniezdnych podložiek (bociany) na vhodných lokalitách. O tieto búdky sa však treba aj pravidelne starať a ošetrovať ich, 
samozrejme, až po vyhniezdení ich 
užívateľov. U niektorých druhov 
vtákov, napr. sokola rároha, hniez-
denie v búdkach predstavuje v sú-
časnosti na Slovensku jediný spôsob 
jeho hniezdenia. Podobne búdky 
na hniezdenie využívali aj posledné 
u nás známe hniezdne páry krakle 
belasej.

Všetky vyššie uvedené zásady a opat-
renia na ochranu druhov európske-
ho významu a ich biotopov možno 
realizovať, len ak máme dostatočné 
údaje o ich rozšírení, početnos-
ti a hniezdnej úspešnosti v danom 
CHVÚ. Preto je pre zabezpečenie 
správnej ochrany týchto druhov 
a ich biotopov dôležité realizovať 
v každom území aj pravidelný mo-
nitoring ich hniezdnych populácií 
a možných faktorov vplývajúcich na 
ich prežívanie a rozmnožovanie. Krakľa belasá (Coracias garrulus)
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Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v chránených 
vtáčích územiach

Väčšina CHVÚ na Slovensku bola vyhlásená v územiach, kde sa bežne a dlhodobo hospodári či už v oblasti poľnohospodárskej výroby, 
lesného alebo vodného hospodárstva. V mnohých prípadoch práve správne a nedevastačné využívanie územia je dôvodom výskytu 
vzácnych druhov vtákov a ich prežívania v našej prírode. Preto cieľom vyhlásenia CHVÚ nie je zakázať doterajšiu hospodársku činnosť 
v predmetných územiach, ale naopak, podporovať ju v súčasnej alebo podobnej (viac tradičnej) forme. Toto hospodárenie však musí 
byť usmerňované tak, aby vyhovovalo hlavnému cieľu CHVÚ – zachovaniu priaznivého stavu európsky významných druhov vtákov 
a ich biotopov, pre ktoré bolo konkrétne CHVÚ vyhlásené. Toto so sebou prináša aj určité práva, ale aj obmedzenia a povinnosti pre 
fyzické a právnické osoby hospodáriace alebo iným spôsobom pôsobiace v danom území. Ide najmä o vlastníkov a nájomcov tých 
pozemkov, na ktorých sa nachádzajú hniezdne, potravné alebo migračné biotopy výberových druhov vtákov, ale aj bežných návštevní-
kov územia – turistov, rekreantov, športových rybárov a ďalších. Tieto povinnosti v CHVÚ ustanovuje priamo zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 26, odsek 5) a konkrétne vyhlášky, ktorými boli jednotlivé CHVÚ vyhlá-
sené (§ 2, Zakázané činnosti). Uvedené zákazy vo väčšine prípadov nevedú k úplnému obmedzeniu hospodárskej činnosti na daných 
pozemkoch, v rôznej miere však môžu ovplyvniť ich celkovú produkciu a ekonomické výnosy. Ide najmä o obmedzenie, resp. usmer-
nenie niektorých aktivít v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, vodohospodárstve a v rybnom hospodárstve (pozri predchádza-
júca kapitola). Na druhej strane však takto dotknuté fyzické alebo právnické osoby majú právo a možnosť požiadať o finančnú náhradu 
ako kompenzáciu za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku (§ 61 vyššie uvedeného zákona), a to vo výške zodpovedajúcej 
tomuto obmedzeniu. Tým by hospodárenie v CHVÚ nemalo prinášať majiteľom alebo nájomcom poľnohospodárskych alebo lesných 
pozemkov výrazné ekonomické straty, ako sa mnohí z nich domnievajú. Navyše existujú aj rôzne dotácie prostredníctvom viacerých 
projektov a programov starostlivosti, napríklad Program rozvoja vidieka (v súčasnosti na programové obdobie rokov 2014 – 2020), 
ktoré formou agro -environmentálnych alebo lesnícko -environmentálnych platieb ponúkajú poľnohospodárom a lesníkom okrem iné-
ho možnosť zapojiť sa do špecifických schém zameraných na ochranu biotopov výberových druhov vtákov v CHVÚ. Princípom týchto 
platieb je finančná náhrada za straty spôsobené pri zabezpečovaní osobitnej starostlivosti o tieto biotopy, ako je napríklad posunutie 
termínu alebo zmena spôsobu kosby či žatvy, obmedzenie používania chemických prípravkov, vytvorenie ochranných zón v okolí 
hniezd vzácnych dravcov a sov, bociana čierneho a podobne. Každý subjekt, ktorý sa uchádza o túto podporu, však musí dodržiavať 
aj všetky podmienky základnej schémy agro- alebo lesnícko -environmentálnej podpory, ktoré sú stanovené zvlášť podľa konkrétneho 
druhu pozemku. Ak sa majiteľ alebo nájomca pozemku rozhodne nezúčastňovať sa na takýchto programoch, právo na kompenzáciu 
strát vyplývajúcich zo zakázaných činností podľa § 2 vyhlášky k jednotlivým CHVÚ mu však zostáva.

Kaňa popolavá (Circus pygargus)
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Okrem toho sú všetky fyzické a právnické osoby v prípade plánovania investičných projektov v CHVÚ, ktoré nesúvisia priamo so sta-
rostlivosťou o dané CHVÚ, alebo nie sú pre starostlivosť oň nevyhnutné, ale ktoré môžu mať či už samotné alebo v kombinácii s inými 
činnosťami na toto územie negatívny vplyv, povinné predložiť tento zámer na posúdenie orgánom ochrany prírody (§ 28, odsek 3 
vyššie citovaného zákona). Okrem zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tieto povinnosti špecifikuje osobitne zákon 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V prípade, že súčasťou CHVÚ sú aj iné chránené územia s vyšším ako prvým stupňom ochrany (t. j. chránená krajinná oblasť, národný 
park, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka alebo chránený krajinný prvok), platia tu ešte ďalšie osobitné obmedze-
nia ustanovené pre tieto stupne a kategórie chránených území (§ 13 – 16, 18 – 19, 21 – 25, tretia časť, hlava 1). Iba vo výnimočných prí-
padoch sa dodržiavanie zákazu činností a súhlas na tieto činnosti v CHVÚ a v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany, ktoré 
sú jeho súčasťou, nevyžaduje. Ide napríklad o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o tieto územia alebo o bezprostredné 
ohrozenie života alebo zdravia človeka a majetku, ohrozenie štátu a pod. (§ 29).

Stanovené podmienky ochrany výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ môžu byť do určitej miery obmedzujúce, ale aj 
stimulujúce pre ďalšie podnikateľské aktivity v území, a to najmä pre cestovný ruch a rekreáciu. Na jednej strane zachovanosť prírody 
a prírodné hodnoty vo väčšine CHVÚ vytvárajú obrovský potenciál na rozvoj tohto odvetvia podnikania, na druhej strane podnikateľ-
ské aktivity v cestovnom ruchu môžu negatívne ovplyvňovať samotný predmet ochrany týchto území. Ide najmä o výstavbu rekreač-
ných a turistických zariadení a priľahlých cestných komunikácií, cestovný ruch a o športovo -rekreačné aktivity v horských oblastiach, 
napríklad masová turistika, cykloturistika, lyžovanie a v ostatnom období tiež extrémne športy – paraglajding, snoubording, skialpi-
nizmus, skalolezectvo a vo vodných biotopoch vodné športy (plávanie, člnkovanie, surfovanie, jachting). Osobitný problém je, že mno-
ho stredísk cestovného ruchu najmä v horských oblastiach a v okolí väčších vodných nádrží bolo vybudovaných ešte dávno pred vyhlá-
sením CHVÚ. Preto riešenie problému rozvoja tohto odvetvia podnikania v chránených vtáčích územiach patrí medzi dôležité úlohy 
a výzvy všetkých zainteresovaných subjektov a je aj súčasťou národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Treba si uvedomiť, že úze-
mia sústavy Natura 2000 a zvlášť CHVÚ sú svojou príťažlivosťou pre turistov skutočne významným zdrojom príjmov miestnych a re-
gionálnych ekonomík. Výdavky návštevníkov lokalít sústavy Natura 2000 v Európe sa pritom podľa odhadov pohybujú ročne od 9 do 
20 miliárd EUR, čo v tejto oblasti podnikania vytvára pracovné príležitosti pre viac ako 800 000 až 2 milióny pracovníkov. Preto otázka 
v súvislosti s CHVÚ a s cestovným ruchom nie je, či cestovný ruch v CHVÚ áno alebo nie, ale ako. V tomto smere sa ako významná 
alternatíva odporúča ekoturizmus, ktorý je zameraný hlavne na poznávanie prírodného bohatstva daného územia, ale tiež niektoré 
ďalšie formy turizmu, napr. zážitkový a vedecký turizmus. Ekoturizmus je v súčasnosti považovaný za jeden z najrýchlejšie sa rozvíja-
júcich odvetví turistického priemyslu. Môže sa realizovať individuálne, skupinovo (školské alebo vedecké skupiny) alebo prostredníc-

tvom rôznych cestovných agentúr. 
V chránených vtáčích územiach sa 
takáto forma turizmu môže, samo-
zrejme, rozvíjať najviac prostred-
níctvom pozorovania a poznávania 
vtáctva. Práve bohatstvo vtáctva 
a výskyt európsky významných 
vzácnych druhov vtákov dáva na to 
všetky predpoklady. S tým súvisí aj 
rozvoj infraštruktúry a vybavenia 
(náučné chodníky, pozorovateľne 
a pod.), ako aj nové pracovné miesta 
(školení sprievodcovia).

Samozrejme, aj v prípade tejto for-
my cestovného ruchu treba v CHVÚ 
rešpektovať opatrenia vyplývajúce 
zo súčasných platných vyhlášok a zo 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny (§ 35, Druhá hla-
va, Tretia časť), ako aj hlavné zása-
dy správania v prírode, a to najmä 
s ohľadom na vtáky. Podobne ako iné 
živočíchy nemožno vtáky v prírode, 
a teda ani v CHVÚ chytať, zraňovať 
alebo usmrcovať, ničiť alebo zbierať 
ich hniezda a vajcia (vrátane prázd-
nych vajec) a vyberať mláďatá na 
chovateľské či iné účely, poškodzovať 
ich hniezdne, potravné a migračné 
biotopy a rušiť ich počas hniezdenia 
a migrácie. Už len bežným pozoro-
vaním alebo fotografovaním vtákov 

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)
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na hniezdiskách alebo migračných zastávkach ich vystavujeme veľkému stresu a tým negatívne zasahujeme do ich životných cyklov. 
V dôsledku rušenia vtákov počas hniezdenia môže dôjsť k opusteniu hniezda alebo k zachladnutiu vajec či k úhynu mláďat. Neprípust-
né je aj stavanie krytov na fotografovanie alebo pozorovanie vtákov v blízkosti ich hniezd a vstup a fotografovanie vtákov v kolóniách 
(napr. kolónie volaviek popolavých a chavkošov nočných na stromoch, kolónie čajkovitých vtákov a rybárov riečnych na hniezdnych 
ostrovoch). Naša prítomnosť v hniezdnej kolónii môže spôsobiť veľký chaos, pri ktorom hrozí, že mnohé vtáky pri opúšťaní hniezd po-
rozbíjajú svoje vajíčka, mláďatá zas povyskakujú z hniezd a pádom na zem alebo do vody sa zabijú či utopia. Zároveň môžeme svojimi 
stopami a pachom prilákať k hniezdu rôznych predátorov, akými sú najmä líšky, lasicovité šelmy a krkavcovité vtáky, a v neposlednom 
rade aj ďalších zvedavcov.

Ďalšou dôležitou zásadou správania v prírode a teda aj v CHVÚ je nesprávať sa hlučne a pohybovať sa len po vyznačených trasách 
a s ohľadom na výskyt hniezdiacich druhov. Platí, že keď sa neponáhľame, vidíme a zažijeme viac. Väčšinou sa oplatí postáť dlhší čas 
na jednom mieste a pozorovať okolie. Nemožno ani trhať rastliny a zbierať živočíchy, fajčiť a zakladať oheň v lese. Tisíce hektárov lesa 
či lúk už zhorelo od ohorka cigarety alebo zle uhaseného ohňa. Z týchto dôvodov je možné táboriť a bivakovať len na miestach na to 
vyhradených (kempy a táboriská). Nikdy nevieme, či sa v blízkosti nášho táboriska mimo kempu nenachádzajú hniezdiská vzácnych 
druhov vtákov, napríklad hlucháňov či orla skalného. To sa týka aj jazdenia na bicykloch mimo trás na to určených a vstupu a jazdy 
autami či motorkami alebo štvorkolkami mimo verejne prístupných cestných komunikácií. Nerušíme tým len živočíchy, ale ničíme 
aj ich biotop. V prípade, že máme psa, vo voľnej prírode by sme ho mali mať na vôdzke. Aj keď to niekedy tak nevyzerá, každý pes je 
v podstate šelma a v prípade nálezu hniezda alebo vyletených mláďat či neopatrných dospelých vtákov hrozí, že sa stanú jeho korisťou, 
alebo sa na smrť vyplašia a hniezdo opustia. Navyše veselé pobehovanie nášho štvornohého priateľa po lese alebo na lúke ruší a stresuje 
ostatné živočíchy. A nakoniec: všetky odpadky patria do koša alebo do vaku, nikdy nie do prírody. Čistota v prírode a okolo ciest či 
turistických chodníkov je obrazom ľudí a krajiny, v ktorej žijú. Zvlášť v chránených územiach, akými sú CHVÚ.

Využívanie územia CHVÚ fyzickými a právnickými osobami je v neposlednom rade spojené aj so športovým a komerčným rybár-
stvom a poľovníctvom. Čo sa týka športového rybolovu, intenzívny je najmä v chránených vtáčích územiach s výskytom väčších stoja-
tých a pomaly tečúcich vôd, akými sú CHVÚ Dubnické štrkovisko, Dunajské luhy, Horná Orava, Kráľová, Poiplie a Sĺňava. Komerčné 
rybárstvo sa zas uplatňuje na hospodárskych rybníkoch napríklad v CHVÚ Senianske a Veľkoblahovské rybníky. Spolupráca rezortov 
a postoje rybárov k ochrane niektorých tu hniezdiacich rybožravých druhov vtákov a k obmedzeniam z toho vyplývajúcich sú však 
ešte stále protichodné až negatívne. Ide predovšetkým o také druhy ako kormorány, volavky, chavkoše nočné a rybáre riečne. Aj v os-
tatných rokoch sme ešte stále svedkami ničenia hniezd a devastácie biotopov týchto druhov (napr. zničenie 80 hniezd rybára riečneho 
v kolónii na Dubnickom štrkovisku v roku 2002, devastácia hniezdnych a potravných biotopov chavkoša nočného v CHVÚ Kráľová 
v roku 2011, kolónia volaviek popolavých zničená v roku 2015 v Malej Lodine pri Košiciach) alebo porušovania zásad ich ochrany 
najmä v čase hniezdenia (vstup na hniezdne ostrovy, táborenie na zakázaných miestach, hluk a iné rušenie vtákov napríklad v CHVÚ 
Dubnické štrkovisko, Dunajské luhy, Horná Orava či Sĺňava). V súčasnosti si rybári môžu nárokovať náhradu za škody spôsobené 

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
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dvomi druhmi rybožravých vtákov (kormorán veľký a volavka popolavá), ktoré sú pokladané za najvýznamnejších predátorov rýb. 
Navyše po niekoľkoročnom tlaku dostali rybári aj výnimku na odstrel kormorána a druh bol vyňatý z celoročnej ochrany. Rozsah škôd 
spôsobených ostatnými rybožravými vtákmi nie je však dostatočne známy, resp. preukázaný. Volavky sú napríklad aj významnými 
konzumentmi hrabošov a iných drobných zemných cicavcov. Preto sa tieto výnimky nevzťahujú na ostatné druhy. V tomto prípade je 
však dôležitá nielen reštrikcia, ale hlavne ekovýchova a osveta medzi rybármi. Rybožravé vtáky plnia vo vodách významnú zdravot-
nícku funkciu, pretože požierajú najmä choré a slabé jedince a sú regulátorom hospodársky nevýznamných druhov rýb. Aj preto by sa 
zo strany rybárov vyžadovalo rešpektovanie platných vyhlášok o CHVÚ a najmä dodržiavanie aspoň všeobecných zásad správania pri 
vode, tzv. rybárskeho kódexu, podľa ktorého „športový rybár prispieva k ochrane životného prostredia, zachováva poriadok, správa sa 
ohľaduplne a šetrne k prírode a je jej ochrancom“.

Trochu odlišná situácia sa týka postojov poľovníkov a samotného poľovníctva k CHVÚ, pretože mnohé európsky významné druhy 
vtákov, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ, patria zároveň aj k poľovnej zveri, ktorá sa ešte v nedávnej minulosti lovila alebo stále 
loví. Keďže niektoré z nich sú dlhodobo na pokraji vyhynutia (napr. drop veľký) alebo ich počty v ostatných rokoch výrazne poklesli 
(hlucháň hôrny, tetrov hoľniak), záujmy ochrany prírody a poľovníkov by mali byť zhodné: zlepšiť súčasný neutešený stav a negatívny 
populačný a areálový trend týchto druhov na Slovensku. Významným nástrojom v tomto smere sú práve CHVÚ, ktoré boli vyhláse-
né na ich ochranu. Konkrétne pre dropa veľkého sú to CHVÚ Lehnice a Sysľovské polia, pre hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka 
CHVÚ Horná Orava, Malá Fatra, Muránska planina, Nízke Tatry, Poľana, Stolické vrchy, Tatry a Veľká Fatra, kde sú tieto druhy aj 
kritériovými druhmi, no, žiaľ, hlavne kvôli intenzívnej lesnej ťažbe a fragmentácii lesa, ich stavy aj v CHVÚ rapídne klesajú. Čo sa týka 
samotného výkonu poľovníctva v CHVÚ, to sa v podstate pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov upravujúcich poľovníctvo na 
Slovensku neodlišuje od poľovníctva v iných územiach. Zodpovednosť za dodržiavanie týchto predpisov je však už len na samotných 
poľovníkoch. Mnohí sa však tak nesprávajú, a to najmä vo vzťahu k dravým vtákom. Dodnes sme svedkami nelegálnych odstrelov 
alebo otráv dravcov vrátane orla skalného, orla kráľovského, sokola rároha, kane močiarnej či ďalších druhov. V tomto prípade preto 
už nepostačuje len osveta a ekovýchova, ale sú, žiaľ, potrebné aj kontroly a prísne opatrenia. Zastrelenie akéhokoľvek chráneného 
živočícha vrátane vtákov sa pokladá za trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 305 Trestného zákona alebo 
za trestný čin pytliactva podľa § 310 tohto zákona, ak je chránený živočích súčasne aj poľovnou zverou, s prísnymi postihmi. Takýto 
poľovník – páchateľ sa súčasne podrobí disciplinárnemu konaniu príslušným poľovníckym združením a môže byť z neho aj vylúčený. 
Aby k takýmto nezákonným činom v CHVÚ nedochádzalo, je však na nás všetkých. Treba si všímať akúkoľvek nelegálnu činnosť 
v prírode a jej dôsledky, najmä v miestach výskytu a hniezdenia vzácnych druhov vtákov, a každý nález alebo podozrenie z nelegálnej 
činnosti dôkladne zdokumentovať a oznámiť príslušným orgánom (polícii, Štátnej ochrane prírody). Chránené vtáčie územia slúžia 
totiž nielen pre vtáky, ale aj pre celú prírodu, krajinu a ľudí v nich žijúcich. Predstavujú naše prírodné, a určite aj kultúrne dedičstvo 
a našou povinnosťou je zachovať ho aj pre ďalšie generácie.

Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)
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Ohrozenie chránených vtáčích území na Slovensku

Vo svete je dnes veľmi populárne 
písať o miestach, ktoré sa oplatí 
počas života navštíviť. Sú to napr. 
knižky typu „50 miest na pozorova-
nie vtáctva, ktoré sa oplatí za života 
vidieť“ (Fifthy places to go birding 
before you die“, Santella 2007). Pre 
milovníkov vtáctva a prírody určite 
k takým miestam patria chránené 
vtáčie územia jednotlivých krajín, 
ktoré koncentrujú zachované druhy 
a biotopy v danej krajine, bióme 
a na kontinente a majú zabezpečo-
vať ich priaznivý stav.

Pri pohľade na mapu 41 CHVÚ 
Slovenska bude asi každý súhlasiť, 
že ide o tie časti Slovenska, ktoré 
patria k tomu najhodnotnejšiemu, 
čo nám príroda strednej Európy 
ponúka. Reprezentujú mozaiku les-
ných, lesostepných, mokraďových, 
trávnatých, ako aj iných biotopov 
otvorenej krajiny, a to prevažne 
v horských, podhorských, menej 
nížinných častiach Slovenska. Ide 
o sieť území mimoriadne dôle-
žitých nielen z hľadiska ochrany 
vtáctva a jeho biotopov, ale aj z hľa-
diska zachovania biodiverzity a tým 
aj stability krajiny a kontinentov. Sú 
významnými miestami, kde sa opla-
tí investovať do šetrného a prírode 
blízkeho hospodárenia, a vlastníci 
týchto území by mali byť na ne hrdí. 
Hlavne v týchto územiach by mali 
dôsledne spolupracovať všetky rezorty, majitelia pozemkov aj zložky a osoby zodpovedné za ochranu biodiverzity a nášho životného 
prostredia. Veď životné prostredie vtáctva a jeho kvalita je predovšetkým naším životným prostredím a zrkadlom našej kultúry.

Vzhľadom na to, že chránené vtáčie územia tvoria dnes na Slovensku 26,2 % plochy krajiny, dochádza k rôznym snahám o zmenšenie 
ich plochy, resp. v niektorých prípadoch aj o ich zrušenie. Pokusy a trendy znižovať výmeru CHVÚ (pochádzajúce tak z regionálneho 
prostredia, ako aj veľkých priemyselných lobistických skupín v EÚ) sú jedným z faktorov ohrozenia CHVÚ na Slovensku. U tých ma-
jiteľov pozemkov v predmetných územiach, ktorí majú negatívny postoj k CHVÚ, ide často o neznalosť legislatívy, čím vzniká dojem, 
že na danom území sa prakticky nedá hospodáriť. Ak sa však pozrieme na hociktorú vyhlášku o CHVÚ, zistíme, že v území sa môže 
hospodáriť a obmedzenia sú len časové (termín ťažby, kosby atď.), resp. časopriestorové (obmedzenia činností v blízkosti význam-
ných hniezdisk a priamo na lokalitách výskytu vzácnych a európsky významných a ohrozených druhov). Väčšinou len podčiarkujú 
ochranárske opatrenia uvedené aj v iných legislatívnych normách (zákon o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z.) a zabezpečujú ochranu 
života a rozmnožovania vzácnych a chránených druhov (a tým aj nás všetkých). Navyše na najväčšej časti územia CHVÚ (49 % cel-
kovej rozlohy) platí prvý stupeň ochrany bez mimoriadnych obmedzení a obmedzujúcich činností. Nasleduje druhý a tretí stupeň 
ochrany. Princípom ochrany CHVÚ teda nie je vytvorenie bezzásahového režimu, ale udržanie takého spôsobu hospodárenia a vy-
lúčenie takých nevhodných veľkých investícií (napríklad výstavba golfových ihrísk na hniezdiskách plachého dropa), ktoré by mohli 
ohroziť existenciu druhov, za ktorých ochranu je Slovensko v Európe zodpovedné. Ak by však snahy o zmenšenie rozlohy (alebo úplné 
zrušenie) CHVÚ uspeli, pre niektoré druhy vtákov by to bol problém ich ďalšej existencie až zaniknutia. Ako vidieť, ochrana veľkej 
časti CHVÚ (49 % ich rozlohy) nie je zabezpečená iným spôsobom ako prostredníctvom sústavy chránených vtáčích území. Niektoré 
územia v celej svojej rozlohe nemajú zabezpečený žiadny iný režim ochrany (Dubnické štrkovisko, Kráľová, Levočské vrchy, Sysľovské 
polia, Špačinsko -nižnianske polia, Veľkoblahovské rybníky). Poľavenie v ochrane týchto území by odstránilo nutnosť posudzovania 
plánovaných zámerov v územiach. Otvorila by sa tak Pandorina skrinka so zámermi, ktoré boli dávnejšie zamietnuté (napr. spomínané 
golfové ihrisko pri Rusovciach alebo intenzívna ťažba štrku na Dubnickom štrkovisku). Takto by sme na Slovensku definitívne prišli 
o dropa veľkého, ale aj o najsevernejšiu kolóniu chavkošov nočných na Považí.

Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)
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Slovensko s lesnatosťou 41 % patrí medzi najlesnatejšie krajiny Európy, navyše s pomerne zachovaným prirodzeným spektrom druhov 
drevín. Sme špecifickí aj tým, že najväčšie zastúpenie tu má buk (31,8 %), smrek (25,3 %) a dub (10,7 %). Rozmanitosť jednotlivých 
druhov drevín zvyšuje ekologickú stabilitu lesov. Ihličnaté porasty (typické pre také krajiny ako Česká republika, Poľsko, Nemecko, 
Rakúsko, Švajčiarsko) zaberajú u nás približne 31 %, listnaté 50 % a zmiešané porasty 19 %. S tým je spojený aj fakt, že vysoké percento 
CHVÚ Slovenska (temer 50 %) sa nachádza práve v lesnatých regiónoch, prevažne v alpskom biogeografickom regióne, hlavne vo 
vyšších nadmorských výškach (600 – 2 655 m n. m.), takže k významným ohrozujúcim faktorom patrí intenzívne lesné hospodárstvo, 
menej intenzívna turistika a zber lesných plodov.

Asi 29 % plochy CHVÚ sa nachádza na poľnohospodárskych pozemkoch, a to hlavne v panónskom bioregióne. Ide prevažne o nížinné 
poľnohospodárske oblasti, menej o horské lúky a pasienky v podhorských a horských územiach. Biotopy a vtáctvo v nížinách ohrozu-
je napr. chemizácia, intenzívne poľnohospodárstvo, často rozorávanie posledných trvalých trávnych porastov, kosenie, mulčovanie, 
výruby drevín rastúcich mimo lesa a v horskom prostredí napr. opustenie pozemkov, zarastanie (často inváznymi rastlinami a rude-
rálmi), príp. na druhej strane intenzívne hospodárenie a kosenie, a to hlavne v hniezdnom období. Biotopy otvorenej krajiny a ich 
obyvatelia patria dnes k najohrozenejším na svete práve z dôvodu, že zachované biotopy v nížinách zostali len veľmi fragmentované 
a druhy v nich žijúce (napr. drop veľký, ľabtuška poľná, strakoš červenohlavý) trpia tzv. ostrovným efektom (bottleneck effect).

Celkovo 21 % plochy CHVÚ tvoria mokraďové a vodné biotopy. Hlavne prirodzené mokrade trpeli v minulosti silnou redukciou 
a vysušovaním, a to hlavne kvôli zvýšeniu plochy poľnohospodárskych pozemkov. Dnes sú prirodzené mokrade zachované len v po-
sledných refúgiách a sú registrované a chránené aj v rámci Ramsarskej dohody (Slobodník in Danko a kol. 2002). Pre niektoré druhy 
vtáctva sa stali náhradnými biotopmi aj vodné plochy vybudované človekom, napr. niektoré rybníky (Senianske, Veľkoblahovské) 
a vodné nádrže (Sĺňava, Kráľová). Významné sú hlavne tam, kde v minulosti zanikali prirodzené mokrade a vodné biotopy meliorácia-
mi a vysušovaním. Preto je veľmi dôležitá spolupráca majiteľov týchto vôd so zložkami ochrany životného prostredia (úrady životného 
prostredia), aby neodchádzalo k ich znečisťovaniu, prehnanej rekreačnej a rybolovnej aktivite a k likvidácií pobrežnej a vodnej vegetá-
cie, kde vodné a mokraďové druhy vtáctva nachádzajú hlavné miesta na reprodukciu a na odpočinok. Významnými vodnými biotopmi 
sú okrem mokradí a stojatých vôd aj tečúce vody, ktoré sú však čoraz viac ohrozované reguláciou tokov, likvidáciou brehových porastov 
a stavbou malých vodných elektrární, a to nielen v CHVÚ.

Ak by sme sa pozreli stručne na ohrozujúce faktory v jednotlivých CHVÚ, sú charakteristické pre jednotlivé typy biotopov a pomerne 
podobné. Všade však existujú nejaké regionálne špecifiká, či už v zložení biotopov, druhovom zložení vtáctva alebo v prístupe obyva-
teľstva k ochrane nášho prostredia, podmienené aj socio -ekonomickými pomermi regiónov.

Prepelica poľná (Coturnix coturnix)
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Lesnaté chránené vtáčie územia

K CHVÚ s vysokým podielom lesa patrí 20 zo 41 území (asi 50 %), a ich význam podčiarkuje fakt, že tieto územia zaberajú asi 76 % 
výmery všetkých CHVÚ. Medzi takéto patria hlavne CHVÚ Bukovské vrchy, Čergov, Horná Orava, Chočské vrchy, Levočské vrchy,  
Malá Fatra, Malé Karpaty, Muránska planina – Stolica, Nízke Tatry, Poľana, Slanské vrchy, Slovenský raj, Strážovské vrchy, Tatry, Tribeč, 
Veľká Fatra, Vihorlat (tab. 2, resp. mapa 1) a Volovské vrchy.

V lesoch a na lesnatých CHVÚ sú pre vtáctvo ohrozujúce hlavne veľkoplošné ťažby. Už v r. 2004 bolo konštatované, že vyše 50 % vte-
dajších Významných vtáčích území (VVÚ) bolo ohrozených intenzívnou lesohospodárskou činnosťou spojenou s odlesňovaním a s 
vyrušovaním vtáctva (Rybanič a kol. 2004). Tieto aktivity sú mimoriadne kritické hlavne v CHVÚ Čergov, Levočské vrchy, Nízke Tat-
ry, Slovenský raj, Volovské vrchy, teda v územiach, ktoré zasiahli, resp. často zasahujú veterné smršte a miestami aj následné kalamity 
podkôrneho hmyzu. Opatrenia na spracovanie kalamity sú tu často veľmi rozsiahle a nezahŕňajú žiadne aktivity na zmiernenie týchto 
opatrení. Často by pritom stačilo ponechať skupiny zdravých stromov, a aj zlomených stromov, a to aj na zmiernenie vplyvu na niektoré 
menej náročné stromové a dutinové hniezdiče.

Zmeny v prirodzenom zastúpení drevín, napr. z listnatých (buk, dub) na ihličnaté (smrek), hlavne na južných svahoch a v polohách 
pod 1 000 m n. m., ohrozujú nielen biotopy vtáctva, ale aj celkovú stabilitu lesa a krajiny, a to zvlášť v súčasnom období globálneho 
otepľovania a klimatických zmien (napr. Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Muránska planina). Pestovanie rovnakovekých monokultúr-
nych porastov (hlavne smrek) je tiež kritické vo viacerých lesnatých CHVÚ, hlavne v horských a podhorských podmienkach Sloven-
ska (Horná Orava, Malá Fatra, Nízke Tatry, Tatry, Veľká Fatra a iné) a tiež ohrozuje stabilitu lesa veternými a hmyzími kalamitami. 
V nížinných CHVÚ je miestami ohrozujúce veľkoplošné pestovanie plantáží nepôvodných drevín (napr. topoľ euroamerický) na úkor 
pôvodných vŕbovo-topoľových a jelšových po-
rastov.

Odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov 
s hniezdnymi dutinami ďatľovcov (napr. ďatľa 
bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa pro-
stredného, ďubníka trojprstého, tesára čierne-
ho), sov (kuvička vrabčieho, pôtika kapcavé-
ho) a ďalších dutinových druhov (mucháriky, 
sýkorky, brhlíky, holub plúžik) je nezmyselné, 
pretože tieto stromy majú malú ekonomic-
kú, ale veľkú ekologickú hodnotu. Ďalším 
ohrozujúcim faktorom v lesoch je vykonávanie 
riadnej lesohospodárskej činnosti v blízkosti 
hniezd vzácnych dravcov a sov (napr. orla krik-
ľavého, orla skalného, sovy dlhochvostej alebo 
včelára lesného) alebo na lokalitách výskytu 
lesných kúr (napr. hlucháňa, jariabka). Hoci 
v ochrane zón okolo hniezdisk dravcov na-
stal istý posun, stále existuje mnoho regiónov, 
kde sa nedarí dodržiavať podmienky ochrany 
(zákaz vyrušovania lesohospodárskymi práca-
mi) aj v blízkosti extrémne vzácnych dravcov, 
akým je napríklad orol kráľovský.

Ohrozením je aj tendencia plošne používať 
pesticídy pri ochrane a pestovaní lesa. Jedným 
z najcitlivejších vlajkových druhov v horskej 
lesnej krajine a v príslušných CHVÚ je hlu-
cháň hôrny, pre ktorého predstavuje deštruk-
cia a fragmentácia lesného biotopu najväčšiu 
hrozbu zmenšovania až zániku populácie, 
čomu nasvedčuje aj populačný trend druhu 
na Slovensku a jeho súčasné zaradenie v Čer-
venom zozname vtákov Slovenska v kategórii 
ohrozený druh (EN, Demko a kol. 2014).

V horských lesnatých CHVÚ patria miestami 
k menším ohrozujúcim faktorom vtáctva aj intenzívna turistika a zber lesných plodov (Horná Orava, Malá Fatra, Muránska planina – 
Stolica, Tatry, Veľká Fatra) a miestami aj nekontrolované poľovníctvo a pytliactvo.

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
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Chránené vtáčie územia s vysokým podielom otvorenej 
poľnohospodárskej krajiny

Medzi takéto CHVÚ patrí asi 29 % CHVÚ, pričom zaberajú plochu asi 19 % výmery všetkých CHVÚ Slovenska. K nim patria hlav-
ne CHVÚ Dolné Považie, Košická kotlina, Lehnice, Medzibodrožie, Ondavská rovina, Ostrovné lúky, Sysľovské polia, Špačinsko-
-nižnianske polia, Úľanská mokraď, v horských oblastiach čiastočne napr. Bukovské vrchy, Horná Orava, Malá Fatra, Poľana (tab. 2, 
resp. mapa 1).

Všeobecne v takýchto územiach patrí k najväčším ohrozeniam biodiverzity zmena štruktúry dnešnej poľnohospodárskej krajiny, spo-
jená s rozorávaním trávnych porastov, úbytkom medzí a neobhospodarovaných okrajov polí. Toto negatívne vplýva nielen priamo na 
zánik hniezdnych populácii vtákov, ale aj nepriamo na zánik ich potravných a úkrytových možností. V poľnohospodárskych oblastiach 
nížinného typu (napr. Dolné Považie, Dunajské luhy, Košická kotlina, Lehnice a Poiplie) je najvýznamnejším ohrozujúcim faktorom 
čoraz intenzívnejšie hospodárenie s veľkoplošným pestovaním kukurice, repky olejnej či sóje s vysokou mierou využívania pesticídov 
a agrochemikálií. Toto má silný negatívny dopad na celkovú biodiverzitu územia a obzvlášť na kritériové druhy jednotlivých nížinných 
CHVÚ, ktoré patrili už aj v minulosti medzi vzácne. V dôsledku tohto negatívneho vývoja vymizli na Slovensku krakľa belasá, strakoš 
červenohlavý a populácie viacerých druhov (sokol kobcovitý, strakoš kolesár, výrik lesný a ďalšie sú na kritickej úrovni). Veľkoplošné 
používanie pesticídov má negatívny dopad aj na ostatné krajinné prvky (stromoradia, aleje, remízky a i.), znižuje množstvo hmyzu, čím 
strácajú mnohé druhy vtáctva potravnú bázu. Výrub stromoradí, remízok a nelesnej stromovej, krovinatej vegetácie, ovocných sadov 
v krajine a nenahrádzanie týchto drevín novou výsadbou, resp. premena starších sadov a viníc na ornú pôdu (tiež podnecuje dotačná 
politika v oblasti poľnohospodárstva), spôsobujú rapídny úbytok vhodných biotopov a tým aj druhov a ich početnosti.

V prípade vzácneho sokola kobcovitého môže byť ohrozujúcim faktorom aj nedostatočný počet vhodných hniezd, čo môže byť okrem 
zániku pasienkov a trávnych porastov následkom malého počtu vtákov stavajúcich hniezda využiteľné sokolmi (straky, vrany, havra-
ny). Tieto krkavcovité vtáky bývajú na svojich hniezdiskách často usmrcované poľovníkmi, čím sa prispieva tiež k zániku populácie 
sokolov.

Penica jarabá (Sylvia nisoria)
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Zarastanie nížinných biotopov expanzívnymi a inváznymi drevinami a bylinami (napr. pajaseň žliazkatý, javor jaseňolistý, krídlatka 
japonská, slnečnica hľúznatá a i.) a šírenie a zvyšovanie početnosti niektorých nielen inváznych druhov predátorov (norok americ-
ký, krkavec) predstavuje problém pre viaceré druhy vtákov osídľujúcich riedke háje, remízky alebo nízkobylinné porasty stepného 
charakteru. Intenzívne budovanie diaľnic prispieva hlavne v poľnohospodárskej krajine k zvýšenej mortalite vtákov priamo stretmi 
vtákov s automobilmi a rôznymi bariérami, ako aj nepriamo, pretože diaľnice na veľkých plochách zaberajú významné biotopy vtákov. 
Znižovanie výmery trvalých trávnych porastov a ich rozorávanie, opúšťanie lúk a pasienkov, ako aj zánik voľného pasenia sa podpísali 
pod zánik, či negatívny vývoj viacerých druhov vtákov. Kosenie trávnych porastov a vykonávanie poľnohospodárskych prác počas 
hniezdneho obdobia môže negatívne vplývať na viaceré druhy hniezdiace na zemi resp. v bylinnej etáži (napríklad kane močiarne, 
prepelice poľné, pipíšky chochlaté atď.). Vlajkový druh poľnohospodárskej krajiny a náš najväčší druh vtáka drop veľký v podstate do-
platil na hore uvedené negatívne javy v kombinácii so stavbou elektrických vedení cez najvýznamnejšie hniezdiská a z našej krajiny ako 
hniezdič takmer úplne vymizol. Lúčne biotopy a pasienky sú ohrozované najmä sukcesiou po zanechaní kosenia alebo pastvy, ktorej 
výsledkom je postupné zarastanie náletovými drevinami a zmena charakteru biotopu (napr. Malá Fatra, Nízke Tatry, Poľana, Slovenský 
kras, Veľká Fatra). Zarastanie pasienkov bude pravdepodobne jedným z dôvodov, pre ktoré vymizol skaliar pestrý zo Slovenska.

Ohrozením v horskej poľnohospodárskej krajine je aj zanechanie alebo zmena tradičného spôsobu obhospodarovania poľnohospodár-
skej pôdy systémom drobných políčok, lúk a pasienkov, likvidácia starých sadov a solitérnych stromov a následná strata mozaikovitosti 
krajiny a jej biodiverzity (napr. Bukovské vrchy, Horná Orava, Malá Fatra, Poľana).

Chránené vtáčie územia s vysokým podielom vodných 
a mokraďových biotopov

Tieto územia tvoria počtom asi 21 % všetkých CHVÚ Slovenska, pričom však zaberajú aj najmenšiu plochu (asi do 5 % výmery). K nim 
patria hlavne CHVÚ Dubnické štrkovisko, Dunajské luhy, Kráľová, Medzibodrožie, Parížske močiare, Poiplie, Senianske rybníky, Sĺňa-
va, Veľkoblahovské rybníky, z horských území hlavne oblasti s rašeliniskami, napr. Horná Orava.

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
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K najvýznamnejším ohrozujúcim faktorom 
v týchto CHVÚ patrí ich likvidácia, vysušo-
vanie, znečisťovanie mokradí, ktoré je výraz-
né hlavne v susedstve intenzívne chemicky 
obhospodarovaných poľnohospodárskych 
pozemkov ale aj na miestach intenzívneho 
lesného hospodárenia (Dunajské luhy). Ro-
zorávanie a odvodňovanie zamokrených te-
rénnych depresií je kritické vo väčšine CHVÚ, 
v ktorých sa nachádzajú. V nížinných CHVÚ, 
ako sú Dubnické štrkovisko, Dunajské luhy, 
Poiplie, je mimoriadnym ohrozením ťažba štr-
kopieskov v koryte riek a vodných plôch, spev-
ňovanie brehov, ako aj nevhodný vodný režim. 
Na tokoch v niektorých lokalitách CHVÚ sú 
kritické ohrozenia napr. úprava brehov vod-
ných tokov bagrovaním, výrub nelesnej stro-
movej a krovinatej vegetácie popri vodných 
tokoch za účelom získavania drevnej štiepky na energetické zhodnotenie (pričom Slovenský vodohospodársky podnik občas prezen-
tuje tieto zásahy ako protipovodňové opatrenia). Na tokoch i stojatých vodách s ostrovmi (Dunaj, Dubnické štrkovisko, Sĺňava) je 
významným negatívnym faktorom vstupovanie na ostrovy s hniezdnymi populáciami vtáctva ako aj vchádzanie a státie s plavidlami 
a plávajúcimi zariadeniami v okruhu 10 m od brehov ostrovov (napr. nachádzajúcich sa na území Hrušovskej zdrže medzi riečnymi 
km 1842-1856). Vtáctvo je rušené okolo vôd aj výstavbou chát, umiestňovaním rôznych nelegálnych stavieb, plávajúcich zariadení 
(hausbótov), pytliactvom, intenzívnym poľovníctvom a rybárstvom. Niektoré vodohospodárske úpravy vykonané v minulosti majú 
aj v súčasnosti trvalý negatívny vplyv na biotopy vtákov. Aktuálnym ohrozením v týchto nížinných mokraďových CHVÚ je aj šíre-
nie inváznych nepôvodných šeliem, konkrétne norka amerického, ktorý je pravidelne registrovaný v Dunajských luhoch od r. 2010. 
Prítomnosť tohto druhu v časti tohto CHVÚ v niektorých rokoch viedla k úplnému vymiznutiu hniezdiacich hrdzaviek potápavých 
a kačíc chripľaviek (kritériových druhov v CHVÚ) a v roku 2015 aj k opusteniu hniezdnej kolónie rybárov riečnych a predácii ich 
znášok a mláďat na hniezdnom ostrove. Len v r. 2014 tam hniezdilo 40 % celej populácie rybára riečneho v CHVÚ Dunajské luhy a 15 
% populácie na Slovensku.

CHVÚ Senianske rybníky je asi najvýznam-
nejším CHVÚ mokraďového a vodného typu 
biotopov na Slovensku. Dlhodobo tam však 
dochádza k poškodzovaniu, či strate biotopov, 
ktoré zahrňuje najmä poškodzovanie porastov 
makrofytov. Je to mimoriadne dôležité zvlášť 
pre zachovanie hniezdisk vtákov, hniezdia-
cich na chovných rybníkoch. Biotopy vtákov 
sú ohrozované aj intenzívnym manažmentom 
rybníkov, čo znižuje aj početnosť migrujúcich 
druhov. Chýba im vhodný biotop vypustených 
rybníkov na blate. V neposlednom rade je veľ-
kým problémom aj zle a neefektívne fungujúci 
systém ochrany prírody na Slovensku. Napriek 
tomu, že veľká časť pozemkov v CHVÚ Se-
nianske rybníky patrí priamo štátu (napríklad 
celá rezervácia), štát dodnes nedokázal zabez-
pečiť úplne spoľahlivo vodný režim v tejto naj-
cennejšej časti rezervácie. Podobný problém s obhospodarovaním pozemkov vo vlastníctve a správe štátu je však aj v iných územiach. 
V ďalšom z najvýznamnejších močiarnych CHVÚ Slovenska, v CHVÚ Parížske močiare sú hlavnými príčinami ohrozenia územia 
napr. postupné zazemňovanie močariska a homogenizácia trsťových porastov, v dôsledku čoho dochádza k výraznému zmenšovaniu 
plôch s otvorenou vodnou hladinou a znižovaniu diverzity biotopov. Významnou mierou sa na tom podieľa aj zvýšený obsah dusič-
nanov vo vode v dôsledku hnojenia v okolitých poľnohospodárskych pozemkoch, čo urýchľuje samotný proces eutrofizácie. K nie 
zanedbateľným negatívnym faktorom patrí aj ústup od tradičného hospodárenia v mokraďových územiach (kosenie zamokrených lúk, 
ťažba trste a piesku) a tým zvýšená sukcesia vegetácie a šírenie inváznych druhov rastlín (zlatobyľ, krídlatka japonská, atď.).

Vyrušovanie a odstrel vtákov je ďalší okruh ohrození, ktoré musí riešiť najmä ŠOP SR prostredníctvom stráženia vodných a mokraďo-
ných biotopov.

V mokradiach hlavne horského typu je negatívnym javom aj absencia hospodárenia a následné zarastanie mokrých lúk a rašelinísk po 
predchádzajúcej zmene vodného režimu, ale aj urbanizácia, odvodňovanie, zasypávanie, na tokoch je to ich regulácia, ťažba riečnych 
sedimentov v nich (napr. Horná Orava).

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)

Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)
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Pipíška chochlatá (Galerida cristata)
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Avifauna Slovenska a chránené vtáčie územia

Na Slovensku registrujeme spolu 359 druhov vtákov, z nich 226 u nás aj hniezdi, resp. hniezdilo (Demko a kol. 2014), čo je viac ako 
napr. na Madagaskare (305 druhov, z toho 222 hniezdičov; Sinclair a Langrand 2013), ktorý je 12-násobne väčší ako Slovensko. Počet 
hniezdiacich druhov je tiež vyšší ako napr. v plošne temer 2x väčšej susednej Českej republike, kde bolo zistených celkovo 222 hniez-
dičov (Hudec a kol. 1995).

Vtáčie druhy Slovenska sú rozdielne rozptýlené po našej krajine, a to v závislosti od dostupných a zachovaných, pre ne vhodných 
biotopov. Hlavnú úlohu na zachovaní priaznivého stavu všetkých druhov majú pritom práve CHVÚ (pozri kapitoly o jednotlivých 
CHVÚ). Tieto územia boli vyberané a navrhované aj v súlade s aktuálnymi a najlepšími poznatkami o ekologickej a geografickej dis-
tribúcii jednotlivých európsky významných druhov, ale aj ďalších vzácnych a ohrozených druhov európskej avifauny. Bez nadsadenia 
možno konštatovať, že patríme aj napriek svojej malej rozlohe (necelých 50-tisíc km2) k ornitologickým rajom Európy. Hniezdia tu 
významné populácie viacerých druhov vtákov z rôznych typov biotopov a rôznych taxónov, druhy s rozmanitými životnými stratégia-
mi, druhy dosahujúce práve u nás severnú 
hranicu rozšírenia. Aj vďaka zachované-
mu stavu biotopov patríme k európskym 
najvýznamnejším krajinám napr. týmito 
skupinami a druhmi vtáctva: dravé vtáky – 
orol kráľovský a krikľavý, včelár lesný, so-
kol rároh, sovy – výr skalný, kuvičok vrab-
čí, sova dlhochvostá, ďatľovce – žlna sivá, 
ďateľ hnedkavý, prostredný a bielochrb-
tý, a tiež spevavce – muchárik bielokrký 
a malý (oba druhy majú 2. miesto v Eu-
rópe), strakoš obyčajný a kolesár, svrčiak 
riečny, penica jarabá, pŕhľaviar čiernohla-
vý, kolibiarik sykavý a čipčavý, kúdeľníčka 
lužná, vodnár potočný (Hagemeier a Blair 
1997, BirdLife International 2004). Popu-
lácia orla kráľovského a sokola rároha je 
u nás druhá najvyššia v celej Európskej 
únii. Napriek tomu, že niektoré z týchto 
druhov od r. 1997 na Slovensku ubudli, ich 
biotopy sú zatiaľ relatívne dobre zachované 
a aj CHVÚ Slovenska môžu prispieť k udr-
žovaniu a zachovaniu ich populácií.

Ochranársky stav avifauny Slovenska bol 
v poslednom období zhodnotený v ak-
tuálnom červenom zozname (Demko 
a kol. 2014). Podľa platných kritérií IUCN 
2001, verzie 3.1 (IUCN 2012a, b, 2014) sa 
v ňom hodnotilo celkovo 211 z 226 slovenských druhov hniezdiacich vtákov a ich stav za roky 2002 – 2012. Do červeného zoznamu 
(teda kategórie RE, CR, EN, VU a NT) bolo zaradených dovedna 79 druhov (35 % všetkých našich hniezdičov), pričom ohrozené 
druhy (kategórie CR, EN a VU) tvoria z toho 24 % (51 druhov). Za regionálne vyhynuté (RE) sa považujú druhy sokol bielopazúrový, 
drop malý, ležiak úhorový a strakoš červenohlavý. Až 10 druhov patrí medzi kriticky ohrozené (CR), ktorým hrozí bezprostredné 
vyhynutie. U viacerých z nich sme posledné roky nezaznamenali, žiaľ, ani jeden doklad o hniezdení a patria k nim napr. 3 dravce 
(hadiar krátkoprstý, orol malý, sokol kobcovitý), bahniaky a vodné vtáky (brehár čiernochvostý, hvizdák veľký a kačica ostrochvostá), 
druhy poľnohospodárskej krajiny (krakľa belasá a strnádka záhradná), ako aj druhy viazané na izolované skalné biotopy (skaliar pestrý 
a murárik červenokrídly). K silne ohrozeným druhom (EN) patrí najviac, až 24 druhov hniezdičov Slovenska, ktorých riziko vyhynutia 
v prírode je veľmi vysoké. Medzi nimi je 5 druhov dravcov (napr. haje, kaňa popolavá, orol kráľovský), bahniaky a vodné druhy (napr. 
šabliarka modronohá, šišila bocianovitá, kačica chrapka, chochlačka bielooká), náš najväčší druh vtáka drop veľký, ale aj spevavce 
(napr. strakoš kolesár, slávik modrák, trsteniarik tamariškový). 17 druhov hniezdičov bolo zaradených medzi zraniteľné druhy (VU), 
ku ktorým patria druhy s nízkou početnosťou, menej druhy s negatívnym populačným trendom. Sú to podobne ako v predošlých 
kategóriách druhy vodných vtákov, napr. volavkovité – volavka purpurová, beluša veľká a malá, bučiak veľký, kačica lyžičiarka, chriašť 
malý, ale aj sovy – plamienka driemavá, výrik lesný, kuvik obyčajný a zo spevavcov napr. žltochvost hôrny a ľabtuška poľná.

Na Slovensku registrujeme celkovo 81 druhov „európskeho významu“ na základe smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/
EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (Príloha I smernice o vtákoch). Z toho je 76 hniezdičov a 5 druhov sa vyskytuje vo významnom 
počte v zime (hlaholka obyčajná, potápač malý, chochlačka sivá a vrkočatá, kačica divá). Zo 76 hniezdiacich európsky významných 
druhov je v aktuálnom Červenom zozname vtákov Slovenska v kategóriách ohrozených druhov (CR, EN, VU – celkovo) zaradených 
dovedna len 38 druhov hniezdičov (50 %). Tento zdanlivo nízky počet je dôsledkom výberu európsky významných druhov na celoeu-

Orol krikľavý (Aquila pomarina)
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rópskej úrovni, pričom viaceré, u nás aj kriticky ohrozené druhy (CR) nie sú medzi európsky významnými druhmi, napr. murárik čer-
venokrídly, orol malý, strnádka záhradná, ktorých populácie v rámci Európy zatiaľ nie sú ohrozené, ale sú lokalizované v iných častiach 
kontinentu. Na druhej strane medzi európsky významnými druhmi sa nachádzajú aj druhy, ktoré sa na Slovensku zatiaľ vyskytujú v po-
četných populáciách a tvoria tak genofondovú základňu pre Európu, napr. druhy otvorenej krajiny s rozptýlenou zeleňou (strakoš oby-
čajný a veľký, hrdlička poľná, penica jarabá, muchár sivý), lesné druhy (napr. muchárik bielokrký a malý, tesár čierny, ďateľ prostredný 
a bielochrbtý, žlna sivá, ďubník trojprstý, jariabok hôrny, sova dlhochvostá, kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, bocian čierny), močiarne 
a vodné druhy (napr. kaňa močiarna, rybár riečny, chavkoš nočný), ale aj druhy synantropné (napr. bocian biely, ďateľ hnedkavý).

Skúsme sa pozrieť, aký význam majú CHVÚ pre tieto európsky významné druhy vtáctva (tab. 5), teda aký je stav pokrytia týchto 
druhov vo všetkých CHVÚ Slovenska z r. 2012. Ak rozdelíme pokrytie 81 druhov v CHVÚ Slovenska na päť častí (100 %, 75 – 99,9 %, 
50 – 75 %, 25 – 50 %, 0 – 25 % druhu je pokrytých v CHVÚ Slovenska), tak jeho maximum je medzi 25 – 50 % populácií (temer 31 % 
druhov), minimum medzi 51 – 75 % (<10 % druhov).

Z 81 druhov európskeho významu dovedna 16 druhov (19,7 %) žije len v CHVÚ (tab. 5), teda pokrytie ich populácií v CHVÚ je 100 
% a ich udržateľnosť by mohla byť zabezpečená aj v rámci legislatívnych možností v CHVÚ, pokiaľ nedôjde k významným negatívnym 
javom na migračných trasách. Patria k nim hlavne druhy s malými populáciami alebo s obmedzeným rozšírením, napr. mokraďové 
a vodné druhy, ako je chavkoš nočný, beluša veľká a malá, kormorán malý, lyžičiar obyčajný, volavka purpurová, čorík bahenný a čierny 
a slávik modrák. Tieto sú pokryté hlavne v CHVÚ Senianske rybníky, Medzibodrožie, Parížske močiare, Dunajské luhy a Záhorské 
Pomoravie. Patria sem však aj dva druhy lesných kúr – hlucháň a tetrov pokryté hlavne v CHVÚ Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, 
Muránska planina – Stolica, Poľana, Horná Orava a tiež zimujúca populácia dropa veľkého, ktorá je celá pokrytá v CHVÚ Sysľovské 
polia.

Pomerne dobre sú pokryté aj populácie druhov vyše 75 % a do tejto skupiny patrí dovedna 8 druhov (10 %). Sú to tiež hlavne vodné 
druhy, napr. rybár riečny (pokrytý dobre hlavne v CHVÚ Dubnické štrkovisko a Dunajské luhy), trsteniarik tamariškový (Parížske 
močiare), kalužiak červenonohý a zimujúce populácie potápača malého a chochlačky sivej (hlavne CHVÚ Dunajské luhy). Z lesných 
druhov do tejto skupiny patria ďubník trojprstý a kuvičok vrabčí pokryté hlavne v CHVÚ vo vysokých pohoriach so smrekovým les-
ným hospodárením (Horná Orava, Levočské vrchy, Malá Fatra, Nízke Tatry, Poľana, Tatry, Veľká Fatra, Volovské vrchy).

Na druhej strane kritické (pod 25 %) je pokrytie v CHVÚ u 16 druhov (19,7 % z európsky významných). Tieto druhy sú závislé od 
miestnej druhovej a územnej ochrany a od vzťahu obyvateľstva k nim, hlavne mimo CHVÚ. Patria k nim hlavne druhy poľnohospo-
dárskej krajiny a krajiny s rozptýlenou stromovou a drevinovou vegetáciou, napr. kaňa popolavá, strakoš kolesár, strakoš obyčajný 
a veľký, krakľa belasá, výrik lesný a škovránik stromový. Z ostatných druhov možno spomenúť aj druhy sídel a parkovej zelene, napr. 
pipíška chochlatá, muchár sivý, ďateľ hnedkavý, teda druhy vyskytujúce sa v biotopoch, ktoré nie je ľahké, resp. možné pokryť v rámci 
siete chránených území. V niektorých prípadoch sem patria aj druhy, ktorých hniezdenie nebolo v posledných rokoch na Slovensku 

Chochlačka sivá (Aythya ferina)
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dokázané, je sporadické, príp. pozorovania 
jedincov sú len náhodné (krakľa belasá, ha-
diar krátkoprstý).

Okrem druhov, ktoré majú v Európe silne 
fragmentovaný areál a vyskytujú sa aj u nás, 
si na Slovensku zasluhujú pozornosť aj via-
ceré druhy vtákov dosahujúce tu severnú 
hranicu svojho rozšírenia. Ich výskyt je tu 
vyslovene „na hrane“ a o priaznivý stav po-
pulácií sa treba mimoriadne starať rôznymi 
ochranárskymi a manažmentovými opatre-
niami. Patria k nim druhy rôznych taxo-
nomických a ekologických skupín, zo spe-
vavcov napr. strnádka cia, strakoš kolesár, 
z dravcov a sov napr. orol kráľovský, hadiar 
krátkoprstý, orol malý, sokol rároh a výrik 
lesný.

Strnádka cia je pokrytá v CHVÚ prakticky 
100 %, a to v CHVÚ Slovenský kras a Mu-
ránska planina – Stolica, strakoš kolesár je 
v CHVÚ pokrytý asi len 21 %, a to hlavne 
v CHVÚ Poľana, Medzibodrožie, Poiplie, 
Dunajské luhy, Cerová vrchovina – Pori-
mavie a Dolné Považie. Orol kráľovský je 
pokrytý v CHVÚ asi na 56 %, a to hlavne 
v CHVÚ Ondavská rovina, Košická kotlina 
a Tribeč. Sokol rároh je pokrytý v CHVÚ asi 
na 48 %, a to hlavne v CHVÚ Ondavská rovina, Košická kotlina, Špačinsko -nižnianske polia, Úľanská mokraď a Malé Karpaty.

Orol malý patrí k tým druhom vtákov, ktorých hniezdenie v posledných rokoch na Slovensku nebolo dokázané, pričom hniezdil v mi-
nulosti len v CHVÚ Slanské a Vihorlatské vrchy.

Pomerne ťažké je vyhodnotiť význam CHVÚ z hľadiska celej avifauny Slovenska, pretože doteraz vo viacerých CHVÚ neboli pub-
likované ani len zoznamy druhov. Len v niektorých CHVÚ Slovenska máme pomerne reálny obraz o stave ich avifauny, teda kde 
bola zhodnotená celá avifauna, prípadne aj populačné trendy kritériových, resp. vzácnych druhov (napr. Poľana, Poiplie, Žitavský 
luh, Sysľovské polia, Dolné Považie, Dubnické štrkovisko). Takto bolo napr. v horskom a podhorskom type CHVÚ Poľana zistených 
celkovo 186 druhov, z toho až 134 hniezdičov (Krištín 2010), v CHVÚ Poiplie riečneho typu v poľnohospodárskej krajine bolo len na 
slovenskej strane územia registrovaných celkovo 232 druhov, z toho 119 hniezdičov (Mojžiš a kol. 2011), v relatívne maloplošných 
územiach CHVÚ Žitavský luh celkovo 206 druhov, z toho 70 hniezdičov (Gúgh a kol. 2011), v CHVÚ Dubnické štrkovisko celkovo 
176 druhov, z toho 65 hniezdičov (Benko a Chudý 2011), v CHVÚ Sysľovské polia 103 druhov, z toho 49 hniezdičov (Chavko a kol. 
2014), v CHVÚ Dolné Považie 239 druhov, z toho 111 hniezdičov (Gúgh a Lengyel 2014).

Viaceré CHVÚ sú zahrnuté v publikáciách venovaných územiam podobným CHVÚ, no občas zahŕňajú inak chránenú kategóriu úze-
mia, napr. NPR Parížske močiare (Trnka a kol. 2003), širšiu oblasť, napr. Senianske rybníky (Danko 2008) alebo orografické celky v šir-
šom poňatí, napr. Slanské vrchy (Danko a kol. 2010), Vihorlatské vrchy (Danko a Pčola 2008), Volovské vrchy (Pačenovský a kol. 2014), 
Tatry (Kocian a kol. 2010). Napr. CHVÚ Bukovské vrchy je zahrnuté v publikácii „Vtáctvo okresu Snina“ (Pčola 2012). O niektorých 
CHVÚ boli vydané len stručné informačné brožúrky a letáky, z nich sa však viac dozvieme len o kritériových druhoch vtákov, pričom 
avifauna územia tam nie je zhodnotená (Bukovské vrchy, Chočské vrchy, Medzibodrožie, Slovenský kras, Dolné Pohronie, Horná Ora-
va, Muránska planina, Veľká Fatra, Malé Karpaty).

Je zrejmé, že celkový počet druhov aj počet druhov hniezdičov je ovplyvnený rozlohou CHVÚ a rozmanitosťou biotopov. Tak napr. 
CHVÚ s vysokým podielom vôd dosahuje vysoké počty druhov, ktoré tvoria hlavne migrujúce druhy využívajúce vody ako zdroj 
odpočinku či potravy, menej je však hniezdičov (napr. Poiplie, Senianske rybníky, Žitavský luh). Veľkoplošné CHVÚ s nedostatkom 
vodných biotopov, naopak, dosahujú vyšší počet druhov hniezdičov vďaka rozmanitosti krajinných štruktúr (napr. Poľana, Volovské 
vrchy, Vihorlatské vrchy).

U viacerých CHVÚ nemáme dostatočný obraz o celkovom stave avifauny, zvlášť napr. o CHVÚ Čergov, Košická kotlina, Laborecká 
vrchovina, Levočské vrchy, Ondavská rovina, ale aj o CHVÚ vo významných národných parkoch, napr. Nízke Tatry, Slovenský raj, 
Muránska planina, Tatry, Malá a Veľká Fatra). Je preto viac ako potrebné publikovať súhrnné práce o avifaune jednotlivých CHVÚ, o 
populačných a areálových trendoch, ako aj priaznivom stave jednotlivých druhov. Je to významné hlavne pre budúce generácie, aby bol 
známy nielen východiskový stav rozšírenia a početnosti druhov v CHVÚ, ale aby sa mohol v budúcnosti zhodnotiť aj podiel CHVÚ na 
zachovaní stavov a na ochrane jednotlivých vtáčích populácií.

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
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Tabuľka 5: Pokrytie populácií druhov vtákov európskeho významu v CHVÚ (% z celkového odhadu veľkosti celoslovenskej populácie; skupiny 
sú odlíšené farebne podľa 5 kategórií: menej ako 25 %, 25 – 50 %, 50 – 74,9 %, 75 – 99,9 % a 100 % pokrytie druhu v CHVÚ)

Druh Pokrytie CHVÚ

Brehuľa hnedá (Riparia riparia) 18,4

Čajka sivá (Larus canus) 0,0

Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus) 12,3

Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) 15,0

Kaňa popolavá (Circus pygargus) 5,5

Kaňa močiarna (Cirus aeruginosus) 14,8

Krakľa belasá (Coracias garrulus) 10,0

Muchár sivý (Muscicapa striata) 8,2

Pipíška chochlatá (Galerida cristata) 8,7

Strakoš kolesár (Lanius minor) 21,0

Strakoš obyčajný (Lanius collurio) 18,4

Strakoš veľký (Lanius excubitor) 15,8

Šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta) 20,0

Škovránik stromový (Lullula arborea) 20,7

Včelár lesný (Pernis apivorus) 21,3

Výrik lesný (Otus scops) 20,8

Bocian biely (Ciconia ciconia) 29,8

Krutohlav hnedý (Jynx torquilla) 29,3

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) 39,5

Drop veľký (Otis tarda) 40,0

Haja červená (Milvus milvus) 48,6

Hrdlička poľná (Streptopelia turtur) 41,0

Hrdzavka potápavá (Netta rufina) 45,3

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca) 46,7

Chrapkáč poľný (Crex crex) 30,9

Chriašť bodkovaný (Porzana porzana) 37,3

Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) 41,9

Kačica divá (Anas platyrhynchos) ‑ zima 31,5

Kačica chripľavka (Anas strepera) 37,0

Ľabtuška poľná (Anthus campestris) 43,6

Lelek lesný (Caprimulgus europaeus) 34,3

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) 43,9
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Orliak morský (Haliaeetus albicilla) 33,3

Orol krikľavý (Aquila pomarina) 33,4

Penica jarabá (Sylvia nisoria) 42,6

Přhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola) 30,1

Rybárik riečny (Alcedo atthis) 48,0

Sokol rároh (Falco cherrug) 47,7

Tesár čierny (Dryocopus martius) 38,0

Včelárik zlatý (Merops apiaster) 44,9

Výr skalný (Bubo bubo) 48,7

Bocian čierny (Ciconia nigra) 60,6

Bučiak veľký (Botaurus stellaris) 70,0

Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) 65,8

Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) 52,6

Hlaholka severská (Bucephala clangula) ‑ zima 70,0

Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) ‑ zima 50,9

Chriašť malý (Porzana parva) 59,3

Muchárik malý (Ficedula parva) 54,9

Orol kráľovský (Aquila heliaca) 56,0

Orol skalný (Aquila chrysaetos) 58,5

Prepelica poľná (Coturnix coturnix) 64,1

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus) 60,0

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) 60,8

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) 53,7

Žlna sivá (Picus canus) 60,6

Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus) 61,6

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) 75,1

Chochlačka sivá (Aythya ferina) ‑ zima 76,5

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus) 77,1

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) 88,0

Potápač malý (Mergellus albellus) ‑ zima 90,3

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus) 81,7

Rybár riečny (Sterna hirundo) 91,6

Trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon) 83,3

Beluša malá (Egretta garzetta) 100,0

Beluša veľká (Egretta alba) 100,0

Brehár čiernochvostý (Limosa limosa) 100,0
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Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) 100,0

Čorík bahenný (Chlidonias hybrida) 100,0

Čorík čierny (Chlidonias niger) 100,0

Haja tmavá (Milvus migrans) 100,0

Drop veľký (Otis tarda) ‑ zima 100,0

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) 100,0

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) 100,0

Kačica chrapačka (Anas querquedula) 100,0

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) 100,0

Lyžičiar biely (Platalea leucorodia) 100,0

Slávik modrák (Luscinia svecica) 100,0

Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) 100,0

Volavka purpurová (Ardea purpurea) 100,0

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)
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Orgány a organizácie zaoberajúce sa ochranou vtáctva 
na Slovensku

Vtáctvo je najpopulárnejšou živočíšnou skupinou. To sa odráža jednak v tom, že sa jej venuje množstvo ľudí, jednak, že patrí k najpre-
skúmanejším živým organizmom. Zvýšený záujem o vtáctvo sa tiež prejavil v právnych predpisoch zaoberajúcich sa ochranou prírody 
aj v počte inštitúcií zainteresovaných do samotnej ochrany vtáctva.

Subjekty zaoberajúce sa ochranou vtáctva môžeme deliť z rôznych pohľadov. Najčastejšie ich triedime na inštitúcie, ktoré sa zaoberajú 
štátnou správou ochrany vtáctva, čiže tzv. orgány štátnej správy a organizácie zaoberajúce sa praktickou ochranou a/alebo ochranár-
skym výskumom. Z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. a s ním súvisiacich predpisov (napr. medzinárodných 
dohovorov, predpisov Európskej únie a pod.) sú relevantné orgány ochrany prírody na ochranu vtáctva (druhovú ochranu živočíchov) 
nasledovné:

Okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie sú tzv. prvostupňové orgány štátnej správy vo veci ochrany vtáctva. K naj-
významnejším funkciám patrí: obstarávanie projektu ochrany chráneného krajinného prvku; obstarávanie a schvaľovanie dokumentu 
regionálneho územného systému ekologickej stability; realizácia okresných revízií stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny; 
vydávanie súhlasov na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a na prevádzkovanie rehabilitačnej stanice; vydávanie vyjadrení 
v územiach s prvým až tretím stupňom ochrany, k územnému plánu zóny a k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce; určenie územného a časového obmedzenia výkonu činností uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise; upozornenie 
stavebného úradu na výskyt chránených živočíchov na stavbách v súvislosti s plánovanými činnosťami, ktoré sú predmetom konaní; 
ukladá fyzickým a právnickým osobám sankcie a informuje ministerstvo o ich uložení; rozhodovanie o nároku na náhradu škody; urče-
nie, či je výrub nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, a príslušnosť obce pri rozhodovaní 
o výrube; nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov; môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo 
iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvod-
né podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom; uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode 
a druhových kariet; vykonáva štátny dozor; vydáva súhlas prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia na státie plávajúceho zariadenia na 
vodnom toku alebo inej vodnej ploche. Na Slovensku je 79 okresných úradov (podľa počtu okresov). Kontakty možno nájsť na stránke: 
http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava

Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
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Okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja vykonávajú právomoci druhostupňového orgánu štátnej sprá-
vy. K ich najvýznamnejším funkciám patrí: obstarávanie projektu ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiat-
ky, chráneného stromu a ich ochranného pásma; vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany súkromného chráneného územia; obstará-
vanie a schvaľovanie programu starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, 
národnú prírodnú pamiatku a chránený strom a programu záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, 
národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a chráneného stromu, na základe žiadosti vlastníka pozemku v súkrom-
nom chránenom území programu záchrany súkromného chráneného územia; vykonávanie krajských revízií stavu ochrany osobitne 
chránených častí prírody a krajiny; vydávanie vyjadrení v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, k územnému plánu regiónu 
a územnému plánu obce a k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja; môže v odôvodnených prí-
padoch povoliť výnimku zo zakázaných činností v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany, v chránených vtáčích územiach, 
a ak ide o prírodné pamiatky a národné prírodné pamiatky a ich ochranné pásma a ak ide o druhy podľa v súvislosti s povoľovaním 
výnimky z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo; vydáva návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma; môže 
uzatvoriť dohodu o finančnom príspevku; koná a rozhoduje vo veciach finančnej náhrady; nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov; môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity 
jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore 
s týmto zákonom; vedie zoznam členov stráže prírody a bezprostredne riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody v obvode svojej 
pôsobnosti, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody alebo okresný úrad; vykonáva štátny dozor. Na Slovensku je ich 8 
podľa počtu krajov. Kontakty na ne a podrobnejšie informácie o ich činnosti je možné nájsť na internetovej stránke: http://www.minv.
sk/?miestna_statna_sprava

Slovenská inšpekcia životného prostredia: SIŽP je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo ve-
ciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 
životného prostredia. Z organizačného hľadiska sa SIŽP člení na ústredie so sídlom v Bratislave, ktoré metodicky a odborne riadi 
prvostupňové orgány – inšpektoráty životného prostredia umiestnené v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach. Podrobnosti 
o jej činnosti a územnom členení možno nájsť na webovej stránke: http://www.sizp.sk/ 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti ochrany prírody 
a krajiny, a teda aj vtáctva. K jeho hlavnej náplni patrí: riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny 
a určovanie hlavných smerov tejto činnosti, plnenie funkcie hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny a vy-

Šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
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konávanie ústredných revízií stavu osobitne 
chránených častí prírody a krajiny; obstará-
vanie koncepcie ochrany prírody a krajiny, 
programov starostlivosti o chránenú krajinnú 
oblasť, národný park a o chránené vtáčie úze-
mie a programov záchrany chránených území 
patriacich do európskej sústavy chránených 
území, generelu nadregionálneho územné-
ho systému ekologickej stability SR, projektu 
ochrany chránenej krajinnej oblasti, národ-
ného parku, národnej prírodnej rezervácie, 
národnej prírodnej pamiatky a ich ochran-
ného pásma, chráneného vtáčieho územia, 
návrh chráneného vtáčieho územia a návrh 
územia európskeho významu; obstarávanie 
a schvaľovanie programu starostlivosti o úze-
mia medzinárodného významu a program 
starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov, 
programov záchrany chránených druhov rast-
lín a živočíchov, zón a častí zón chránenej kra-
jinnej oblasti a národného parku, národného 
Červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých 
a ohrozených druhov rastlín a živočíchov; 
vydávanie vyjadrení ku Koncepcii územného 
rozvoja Slovenska, k Národnému plánu regi-
onálneho rozvoja SR, regionálnemu operač-
nému programu, sektorovému operačnému 
programu; v odôvodnených prípadoch povo-
lenie výnimky zo zakázaných činností, rozho-
dovanie pri pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh; zriaďovanie a riadenie organizácií ochrany prírody, prostredníctvom ktorých 
zabezpečuje výkon štátnej ochrany prírody a krajiny; v súčinnosti s okresným úradom, obcou a s inšpekciou vedie pre potreby orgánov 
ochrany prírody evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a iných právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne kona-
nie podľa tohto zákona; zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a doho-
vorov vo veciach ochrany prírody a krajiny; spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných 
dohovorov na úseku ochrany prírody a krajiny; podáva správy a informácie v súlade s právom Európskej únie, najmä zasiela Európskej 
komisii každoročne správu o povolených výnimkách, ktoré sa týkajú voľne žijúcich vtákov, a každé dva roky správu o povolených 
výnimkách, ktoré sa týkajú ostatných druhov rastlín a živočíchov, a informáciu o prijatých kompenzačných opatreniach; pri plnení 
úloh podľa tohto zákona spolupracuje s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú povinné poskytnúť 
mu potrebnú súčinnosť, najmä informácie a podklady na účely plnenia úloh; pred vydaním záverečného stanoviska; vydáva stanovis-
ko, v ktorom vyberie variant s najmenším pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na životné prostredie; uzatvára dohody o určení 
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitného predpisu. Podrobnosti jeho činnosti vo vzťahu k ochra-
ne vtáctva možno nájsť na stránke: https://www.enviroportal.sk/agendy/organy -ochrany -prirody/posobnost -ministerstva -zivotneho-
-prostredia -sr

Vláda Slovenskej republiky vykonáva ochranu prírody predovšetkým v oblasti legislatívy vyhlasovaním, zrušovaním, alebo menením 
chránených území – chránenej krajinnej oblasti, národného parku, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a ich 
ochranného pásma, projekt ochrany chráneného vtáčieho územia. Tiež schvaľuje koncepciu ochrany prírody a krajiny,  program sta-
rostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, národný park, chránené vtáčie územie a programy záchrany chránených území patriacich do 
európskej sústavy chránených území,  Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky,  projekt 
ochrany,  chránené vtáčie územia a územie európskeho významu.

Okrem toho sa štátnej správe v oblasti poľovníctva v zmysle zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. venuje Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Územnými orgánmi štátnej správy poľovníctva sú okresné úrady, pozemkové odbory, a okresné úrady, odbory 
v sídlach krajov.

Špecifickou oblasťou ochrany vtáctva je aj legislatíva v oblasti týrania zvierat. Štátnu správu v tejto oblasti zabezpečuje Štátna veterinár-
na správa, ktorej ústredným orgánom štátnej správy je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

MŽP SR na zabezpečenie realizácie ochrany vtáctva zriadilo Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), ktorá je odbor-
nou organizáciou ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou, zriadená ako príspevková organizácia zabezpečujúca úlohy 

Haja červená (Milvus milvus)
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na úseku ochrany prírody a krajiny. K tým najvýznamnejším patrí obstarávanie a zabezpečovanie starostlivosti o osobitne chránené 
časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízií; plní funkciu chovnej stanice a rehabilitačnej stanice a uhrádza výdavky spojené 
so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy; prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch 
a určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu; vedie evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe 
právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch; určuje držiteľom chránených živočíchov a chránených 
rastlín evidenčné číslo; vedie evidenciu o nájdených chorých, zranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených, zrane-
ných a usmrtených celoročne chránených živočíchoch; vedie evidenciu škôd spôsobených určenými živočíchmi; vyhotovuje, obsta-
ráva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady s ňou súvisiace, poskytuje informácie z nej 
a realizuje vybrané opatrenia z nej vyplývajúce; vypracúva programy starostlivosti o územia medzinárodného významu; vypracúva 
návrhy kompenzačných opatrení; poskytuje potrebné podklady a súčinnosť pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a pri rámcovom plá-
novaní; zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny; vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody 
a krajiny a vedie evidenciu správ o výsledkoch ich výskumu a na svojom webovom sídle zverejňuje výsledky výskumu financovaného 
z verejných zdrojov; vykonáva sprievodcovskú činnosť v chránených územiach a vyberá vstupné do chránených území; spravuje jas-
kyne a pozemky v chránených územiach a na ich ochranných pásmach; užíva pozemky v chránených územiach a na ich ochranných 
pásmach, ktoré sú predmetom nájmu, ako aj iné pozemky v chránených územiach a na ich ochranných pásmach, ktoré má v nájme 
alebo vo výpožičke; poskytuje vlastníkovi alebo nájomcovi pozemku súčinnosť pri zabezpečení starostlivosti o pozemok; vykonáva 
monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečuje opatrenia na udržanie 
a zlepšenie ich ekologickej stability; riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody na základe poverenia orgánu ochrany prírody; 
spracúva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody; vykonáva kultúrno -výchovnú, propagačnú 
a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje činnosť informačných stredísk a iných zariadení ochrany prírody 
a krajiny; zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných projektov programov a dohovorov v ob-
lasti ochrany prírody a krajiny a zabezpečuje a koordinuje starostlivosť o územia medzinárodného významu; poskytuje súčinnosť pri 
vedení štátneho zoznamu; plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny. Na svoju činnosť má vytvorených 25 organizačných 
útvarov (9 správ národných parkov, 14 správ chránených krajinných oblastí a 2 regionálne centrá) rozmiestnených po celom Slovensku. 
Územná pôsobnosť týchto organizačných útvarov je znázornená na mape 1. Podrobnosti a kontaktné údaje možno nájsť na nasledov-
nej internetovej stránke: http://www.sopsr.sk/web/ a v tab. 6.

Skaliar pestrý (Monticola saxatilis)
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Tabuľka 6: Prehľad územnej pôsobnosti organizačných útvarov ŠOP SR vo vzťahu k chráneným vtáčím územiam

Číslo  
na mape Názov CHVÚ Organizačný útvar ŠOP SR

1 Bukovské vrchy Správa NP Poloniny

2 Cerová vrchovina – Porimavie Správa CHKO Cerová vrchovina, Správa NP Muránska planina

3 Čergov RCOP Prešov, Správa PIENAP

4 Dolné Pohronie Správa CHKO Dunajské luhy, Správa CHKO Ponitrie

5 Dolné Považie Správa CHKO Dunajské luhy

6 Dubnické štrkovisko Správa CHKO Strážovské vrchy, Správa CHKO Biele Karpaty

7 Dunajské luhy Správa CHKO Dunajské luhy, RCOP Bratislava

8 Horná Orava Správa CHKO Horná Orava

9 Chočské vrchy Správa TANAP, Správa CHKO Horná Orava

10 Košická kotlina RCOP Prešov, Správa NP Slovenský kras

11 Kráľová Správa CHKO Dunajské luhy

12 Laborecká vrchovina Správa CHKO Východné Karpaty, Správa NP Poloniny

13 Lehnice Správa CHKO Dunajské luhy

14 Levočské vrchy Správa PIENAP, Správa NP Slovenský raj, RCOP Prešov

15 Malá Fatra Správa NP Malá Fatra, Správa NP Veľká Fatra

16 Malé Karpaty Správa CHKO Malé Karpaty, Správa CHKO Záhorie, RCOP Bratislava

17 Medzibodrožie Správa CHKO Latorica

18 Muránska planina – Stolica Správa NP Muránska planina

19 Nízke Tatry Správa NAPANT

20 Ondavská rovina Správa CHKO Latorica, Správa CHKO Vihorlat

21 Ostrovné lúky Správa CHKO Dunajské luhy

22 Parížske močiare Správa CHKO Dunajské luhy

23 Poiplie Správa CHKO Štiavnické vrchy, Správa CHKO Cerová vrchovina,  
Správa CHKO Ponitrie

24 Poľana Správa CHKO Poľana

25 Senianske rybníky Správa CHKO Vihorlat

26 Slanské vrchy RCOP Prešov, Správa CHKO Latorica

27 Sĺňava Správa CHKO Malé Karpaty

28 Slovenský kras Správa NP Slovenský kras

29 Slovenský raj Správa NP Slovenský raj

30 Strážovské vrchy Správa CHKO Strážovské vrchy, Správa CHKO Ponitrie, Správa CHKO Biele 
Karpaty, Správa NP Malá Fatra

31 Sysľovské polia RCOP Bratislava

32 Špačinsko-nižnianske polia Správa CHKO Malé Karpaty
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Číslo 
na mape Názov CHVÚ Organizačný útvar ŠOP SR

33 Tatry Správa TANAP

34 Tribeč Správa CHKO Ponitrie

35 Úľanská mokraď Správa CHKO Dunajské luhy, Správa CHKO Malé Karpaty, RCOP Bratislava

36 Veľká Fatra Správa NP Veľká Fatra, Správa NAPANT, Správa CHKO Poľana

37 Veľkoblahovské rybníky Správa CHKO Dunajské luhy

38 Vihorlatské vrchy Správa CHKO Vihorlat, Správa CHKO Východné Karpaty

39 Volovské vrchy Správa NP Slovenský raj, Správa NP Slovenský kras, RCOP Prešov

40 Záhorské Pomoravie Správa CHKO Záhorie, RCOP Bratislava

41 Žitavský luh Správa CHKO Dunajské luhy, Správa CHKO Ponitrie

Poznámka: Organizačné útvary sú zoradené podľa veľkosti plochy zasahujúcej do ich kompetenčného územia. Prvý organizačný útvar je 
vždy ten, ktorý má celkovú gesciu nad daným CHVÚ.

Rybárik riečny (Alcedo atthis)
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Ochranou vtáctva sa v rôznej miere zaoberajú rôzne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov. Patria k nim 
predovšetkým Slovenská akadémia vied, rezortné ústavy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a viaceré vysoké školy, ktoré 
majú fakulty prírodných vied. Samostatnou kapitolou sú niektoré múzeá s prírodovednými útvarmi. Tieto inštitúcie sa síce z hľadiska 
ochrany vtáctva zaoberajú najmä výskumom či archiváciou materiálu, ale v posledných rokoch sa zvyšuje frekvencia ich pôsobenia aj 
v praktickej starostlivosti a tiež v ekovýchove.

Veľká popularita vtáctva, jeho atraktívny vzhľad, ale aj skutočnosť, že ich možno zo všetkých živočíšnych skupín najľahšie sledovať, spôso-
bila, že sa čoraz viac jednotlivcov venuje vtáctvu ako svojmu koníčku, či už je to bežné pozorovanie, niekedy aj výskum, ale často tiež jeho 
ochrana. Občania, aby si vytvorili lepšie podmienky na venovanie sa svojej záľube, sa združujú do občianskych združení. Na Slovensku 
máme niekoľko občianskych združení, ktoré sa zaoberajú vtáctvom. Väčšina z nich má záujem oveľa širší a zameraný na prírodu celkovo 
alebo len na určitú špecifickú činnosť (napr. lov a zlepšovanie podmienok naň). Úplne najviac, čo sa týka rozsahu, ale aj kvality, sa proble-
matike vtáctva venujú dve občianske združenia – Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko je mimovládna organizácia, občianske združenie, a jej hlavným poslaním je 
ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastupuje našu krajinu v medzinárodných organizáciách: BirdLi-
fe International, EURING (Európske združenie organizácií zaoberajúcich sa krúžkovaním) a Association of European Rarities Committees 
(Zväz európskych faunistických komisií). Priamo nadväzuje hlavne na činnosť a tradície Československej ornitologickej spoločnosti, Slo-
venskej ornitologickej spoločnosti SZOPK a Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku. Vydáva odborný časopis Tichodroma a popu-
lárny časopis Vtáky. Zabezpečuje projekty ochrany vtáctva a jeho biotopov, organizuje semináre a konferencie. Organizuje aj krúžkovanie 
vtáctva na Slovensku. Úzko spolupracuje s partnermi BirdLife International na riešení problémov ochrany vtáctva a jeho biotopov na 
medzinárodnej úrovni. V súčasnosti má okolo 1 100 členov. Podrobnosti o činnosti a jej aktivitách možno nájsť na jej internetovej stránke: 
http://www.vtaky.sk/

Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia – RPS) je mimovládna organizácia – občianske združenie; venuje sa 
výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov na Slovensku. Pôvodne svoju činnosť vykonávala od roku 1975 v rámci bývalého 
Česko-Slovenska ako Skupina pre výskum dravých vtákov a sov v ČSSR pri Československej zoologickej spoločnosti Československej aka-
démie vied. Po rozdelení Československa vznikla samostatná Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov pri Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti. V roku 1998 sa od Slovenskej ornitologickej spoločnosti osamostatňuje a vzniká Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov, 
ktorá od roku 2004 používa jednoduchší názov Ochrana dravcov na Slovensku. V súčasnosti združuje takmer 150 členov a sympatizantov 
z celého Slovenska. Vydáva odborný časopis Slovak Raptor Journal a populárny časopis Dravce a sovy. RPS realizuje množstvo aktivít 
zameraných na výskum a ochranu dravcov a sov a významnou mierou sa podieľa na zachovaní týchto vtáčích skupín u nás. Podrobnosti 
o činnosti a jej aktivitách možno nájsť na internetovej stránke: http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/

Ostatné mimovládne organizácie sa zaoberajú ochranou vtáctva s oveľa menšou intenzitou, často sú regionálne, resp. širšie (na celú príro-
du) zamerané. K tým najvýznamnejším patrí Lesoochranárske združenie Vlk (http://www.wolf.sk/), Bratislavské regionálne ochranár‑
ske združenie (http://www.broz.sk/), Ornitologický klub pri Oravskom múzeu, Sosna (http://www.sosna.sk/), Alcedo, Slovenský zväz 
ochrancov prírody a krajiny (http://szopk.sk/), Fatranský spolok a ďalšie. V súvislosti s rozvojom demokratizácie našej spoločnosti, so 
zvyšovaním intelektuálnej úrovne obyvateľstva a s rastom jeho vzťahu k prírode možno očakávať, že vplyv občianskych združení na ochra-
nu vtáctva bude v budúcnosti stúpať.

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)
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Orol kráľovský (Aquila heliaca)
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PRÍLOHY
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 A. Zoznam použitých skratiek

Keďže sú v publikácii kvôli úspore priestoru použité rôzne skratky, ktorým nemusia čitatelia porozumieť, v tejto časti je doplnené ich 
vysvetlenie.

CHA – chránený areál

CHKO – chránená krajinná oblasť

CHÚ – chránené územie

CHVÚ – chránené vtáčie územie

MCHÚ – maloplošné chránené územie

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NAPANT – Národný park Nízke Tatry

NP – národný park

NPP – národná prírodná pamiatka

NPR – národná prírodná rezervácia

PIENAP – Pieninský národný park

PP – prírodná pamiatka

PR – prírodná rezervácia

RCOP – regionálne centrum ochrany prírody

RPS – Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)

SOS/BirdLife Slovensko – Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

SPA – osobitne chránené oblasti

SR – Slovenská republika

SZOPK – Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

ŠOP SR – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

TANAP – Tatranský národný park

TTP – trvalé trávne porasty

ÚEV – územie európskeho významu

VN – vodná nádrž

VVÚ – významné vtáčie územie
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B.  Právne predpisy o vyhlásení chránených vtáčích území Slovenska so stavom 
k 1. 9. 2015

Chránené vtáčie územia sú právne vymedzené príslušnými právnymi predpismi o ich vyhlásení. V nadväznosti na príslušný právny stav 
špecifikovaný v § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení to väčšinou boli vyhlášky Minister-
stva životného prostredia SR. V súvislosti s novelizáciou tohto zákona zákonom č. 506/2013 Z. z. sú s účinnosťou od 1. 1. 2014 chráne‑
né vtáčie územia vyhlasované alebo právne predpisy o ich vyhlásení menené nariadením vlády Slovenskej republiky.

Všetkých 41 chránených vtáčích území bolo vyhlásených v priebehu rokov 2005 – 2012 vyhláškami Ministerstva životného prostre-
dia SR. Prvým takýmto územím bolo CHVÚ Horná Orava vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2005. 
Posledným bolo CHVÚ Levočské vrchy vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 434/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013. Uplatňovanie týchto 
vyhlášok v praxi si vyžiadalo novelizácu niektorých z nich. Prvá novelizácia sa uskutočnila v roku 2013, keď boli vyhláškou MŽP SR č. 
466/2013 Z. z. upravené legislatívne nedostatky vo vyhláške MŽP SR č. 440/2008 Z. z., ktorou bolo vyhlásené CHVÚ Dunajské luhy. 
Z rovnakých dôvodov bola v roku 2015 pôvodná vyhláška MŽP SR č. 202/2010 Z. z. o vyhlásení CHVÚ Záhorské Pomoravie zrušená 
a nahradená nariadením vlády SR č. 145/2015 Z. z.

Proces zmien jednotlivých vyhlášok, ktorými boli vyhlásené chránené vtáčie územia u nás, však nemožno pokladať za ukončený. Dote-
rajšia prax pri ich uplatňovaní si bude vyžadovať novelizácie aj ďalších vyhlášok. Jednak je to z dôvodov legislatívnych nedostatkov, ako 
je to potrebné v prípade vyhlášky č. 192/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Slovenský kras. Predovšetkým to však bude z dôvodu 
nedostatočných opatrení v jednotlivých vyhláškach k zabezpečeniu udržania priaznivých stavov výberových vtáčích druhov v danom 
CHVÚ. Obzvlášť je to potrebné pri vyhláškach schválených od roku 2008, ktoré majú skôr formálny charakter. Ďalším dôvodom le-
gislatívnych úprav bude aj potreba vylúčenia intravilánov, urbanizovaných území alebo iných intenzívne menej hodnotných obvykle 
využívaných území, ktoré nie sú potrebné na zabezpečenie ochrany výberových vtáčích druhov v danom CHVÚ. V menšej miere tiež 
pôjde o začlenenie území v bezprostrednom okolí súčasných CHVÚ s významným výskytom výberových vtáčích druhov relevantných 
pre dané územie. Ďalšou kategóriou legislatívnych úprav bude aj potreba vyškrtnúť alebo, naopak, začleniť niektoré druhy do zoznamu 
výberových vtáčích druhov pre dané CHVÚ.

Jednotlivé právne predpisy o vyhlásení chránených vtáčích území možno nájsť jednak v tlačenej forme v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky, jednak v elektronickej forme na viacerých webových stránkach (napr. http://www.zbierka.sk). Ich kompletné znenia však bez 
problémov možno nájsť aj na webových stránkach orgánov a organizácií štátnej ochrany prírody SR (napr. https://www.enviroportal.sk/
environmentalne -temy/zlozky -zp/rastlinstvo -a-zivocisstvo/pravne -predpisy -sr alebo http://www.zakonypreludi.sk/zz/zbierka). Napriek 
ľahkej prístupnosti týchto údajov na internete sme kvôli kompletnosti informácií o CHVÚ na Slovensku do tejto kapitoly priložili ak-
tuálne znenia právnych predpisov o vyhlásení jednotlivých CHVÚ so stavom k 1. 9. 2015. Z dôvodu rozsiahlosti príloh v týchto práv-
nych predpisoch vymedzujúcich jednotlivé chránené vtáčie územia (obvykle to bola príloha č. 1) však v tomto texte tieto údaje neuvá-
dzame. Jednotlivé právne predpisy o vyhlásení chránených vtáčích území sú zoradené abecedne.

Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 10, strany: 221 – 234

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 25/2008 Z. z. zo 7. januára 2008

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa poľného, bociana čierneho, orla krikľa-
vého, včelára lesného, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, žlny sivej, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, penice jarabej, muchárika 
červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného, lelka obyčajného, 
jariabka hôrneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Snina, v katastrálnych územiach Brezovec, Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, 
Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smol-
ník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj a Zvala.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 40 932,42 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje vykonávanie úmyselnej ťažby 1) od 1. marca do 30. júna.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje

a) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov druhov vtákov, pre ktoré je chránené vtáčie územie vyhlásené, 
ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla krikľavého, včelára lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak 
tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) vykonávanie práva poľovníctva, okrem práv poľovníckej stráže, v čase hniezdenia a v blízkosti obsadeného hniezda orla krikľavého, 
včelára lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy 
v rubnom veku na prirodzené dožitie,

e) odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej počet-
nosti škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebrá-
nia technologickému sprístupneniu porastu,

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov, 2) ostatnej zatrávnenej plochy 2) alebo dočasne zat-
rávnených pozemkov 2) spôsobom od okrajov do stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,

g) mechanizované kosenie alebo mulčovanie na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného alebo prepelice poľnej, ak tak určí obvodný 
úrad životného prostredia,

h) realizovanie rekultivácií 3) alebo meliorácií na poľnohospodárskej pôde,

i) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 15. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov 
havárií alebo porúch na elektrickom vedení.

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a), b), d) a e) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 4)
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej repub-
liky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove a na Obvodnom úrade životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha č. 2: Chránené vtáčie územie, na ktorom je zakázané vykonávať činnosti  
podľa § 2 ods. 1

Vymedzené ekologicky funkčné priestory sa nachádzajú v okrese Snina v katastrálnych územiach Hostovice, Kalná Roztoka, Klenová, 
Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad 
Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj a Zvala. Celková výmera časti chráneného vtáčieho územia, na ktorej je zakázané 
vykonávať činnosť uvedenú v § 2 ods. 1, je 3 905,04 hektára.

Katastrálne územie Hostovice:
803 časť, 805 časť, 806, 807, 809 časť, 810 časť, 821 časť, 823/1 časť, 826 časť, 918/3 časť.

Katastrálne územie Kalná Roztoka:
658 časť, 667 časť, 668 časť, 669 časť, 670 časť, 671 časť, 672/1 časť, 672/2 časť, 674 časť, 675 časť, 679/1, 679/2 časť, 686 časť, 715 časť, 716/1, 
716/2 časť, 718 časť, 836 časť.

Katastrálne územie Klenová:
825 časť, 826 časť, 827 časť.

Katastrálne územie Kolbasov:
314 časť, 315 časť, 373 časť, 377 časť, 381 časť, 383 časť, 394 časť, 457 časť, 476 časť, 566 časť.

Katastrálne územie Nová Sedlica:
1107 časť, 1114 časť, 1119 časť, 1120 časť, 1122 časť, 1123, 1124 časť, 1125 časť, 1127 časť, 1128 časť, 1129, 1132 časť, 1133 časť, 1134 časť, 
1135 časť, 1136 časť, 1140 časť, 1142 časť, 1143, 1144 časť, 1145 časť, 1146 časť, 1147 časť, 1148/1 časť, 1148/2 časť, 1149 časť, 1154 časť, 1159 
časť, 1160 časť, 1161 časť, 1163 časť, 1166/2 časť, 1168 časť, 1169 časť, 1172 časť, 1179 časť, 1188 časť, 1192 časť.

Katastrálne územie Osadné:
735 časť, 742 časť, 744 časť, 745 časť, 746 časť, 747 časť, 748 časť, 749, 750 časť, 751 časť, 753 časť, 755 časť, 756, 757, 758 časť, 759 časť, 760/1 
časť, 760/2 časť, 766.

Katastrálne územie Ostrožnica:
46 časť, 53 časť.

Katastrálne územie Príslop:
318/1 časť.

Katastrálne územie Runina:
256 časť, 258 časť, 260 časť, 261 časť, 262 časť, 263 časť, 274 časť, 275 časť, 276 časť, 277 časť, 278 časť, 279 časť, 280 časť, 282 časť, 283 časť, 
284 časť, 285, 286 časť, 287 časť, 288 časť, 289 časť, 294 časť, 295 časť, 296 časť, 298 časť, 313 časť, 315 časť, 316 časť, 317 časť, 319 časť, 327 
časť, 341 časť, 342 časť, 348 časť, 366 časť, 384 časť.

Katastrálne územie Ruská Volová:
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423 časť, 426 časť, 427 časť, 429 časť.

Katastrálne územie Ruské:
150 časť, 16/1 časť, 16/2 časť, 97 časť, 98 časť.

Katastrálne územie Ruský Potok:
259 časť, 263 časť, 264 časť, 266 časť, 267 časť, 269 časť, 279 časť, 281 časť, 282 časť, 283 časť, 284 časť, 285 časť, 286 časť, 291 časť, 292 časť, 
293 časť, 301 časť, 302 časť, 305 časť, 306 časť, 308 časť, 309 časť, 310 časť, 311 časť, 312 časť, 313 časť, 314 časť, 315 časť, 316 časť, 334 časť, 
335 časť, 336 časť, 347 časť, 379 časť.

Katastrálne územie Stakčínska Roztoka:
573 časť, 575 časť, 577 časť, 589 časť, 590 časť, 593 časť, 597 časť, 598 časť, 606 časť, 615 časť, 616 časť.
 
Katastrálne územie Stakčín:
1956 časť, 1960 časť, 1963 časť.

Katastrálne územie Starina nad Cirochou:
103 časť, 104 časť, 11 časť, 12 časť, 153 časť, 157 časť, 158 časť, 58/1 časť, 59/1 časť, 60/1 časť, 62 časť.

Katastrálne územie Topoľa:
647 časť, 649 časť, 650 časť, 651 časť, 653 časť, 655 časť, 656 časť, 657 časť, 658 časť, 659 časť, 660 časť, 676/1 časť, 676/2 časť, 681 časť, 684 
časť, 685 časť, 687 časť, 716 časť, 717 časť, 725 časť, 726 časť, 727 časť, 728 časť, 749 časť, 752 časť, 753 časť, 790 časť, 796 časť, 799 časť, 800 
časť, 801 časť, 802 časť, 803/1 časť, 804 časť, 806 časť, 842 časť, 843 časť, 844 časť, 849 časť, 850 časť, 854 časť, 857 časť, 859 časť, 860 časť, 861 
časť, 949 časť, 955 časť, 971 časť, 972 časť.
 
Katastrálne územie Ulič:
1687 časť, 1702 časť, 1752 časť, 3044/1 časť, 3262 časť, 3322 časť, 3338 časť, 3402/1 časť, 3434 časť, 3467 časť, 3534 časť, 3881 časť, 4140 časť, 
4327 časť, 4328 časť.
 
Katastrálne územie Uličské Krivé:
923 časť, 1708 časť, 1812 časť, 2111 časť.
 
Katastrálne územie Veľká Poľana:
116 časť, 132 časť, 133 časť, 134 časť, 135 časť, 38 časť, 39 časť, 40 časť, 90 časť, 91 časť.

Katastrálne územie Zboj:
768/1 časť, 768/2 časť, 3194/1 časť, 3336 časť, 3339 časť, 3341/1 časť, 3342 časť, 3343 časť, 3344 časť, 3345 časť, 3346 časť, 3348 časť, 3349 
časť, 3350 časť, 3360/1 časť, 3360/2 časť, 3362 časť, 3363 časť, 3364 časť, 3365, 3366, 3367 časť, 3368 časť, 3369 časť, 3370 časť, 3371 časť, 3373 
časť, 3379 časť, 3382 časť, 3383 časť, 3387 časť, 3388 časť, 3389 časť, 3390 časť, 3391 časť, 3394 časť, 3395 časť, 3396 časť, 3397 časť, 3398 časť, 
3399, 3400 časť, 3402 časť, 3403, 3404 časť, 3405 časť, 3411 časť, 3418 časť, 3419 časť, 3459 časť, 3478 časť, 3542/4 časť, 3718/2 časť, 3743 
časť, 3772 časť, 3777 časť, 3790 časť, 3791 časť, 3792 časť, 3794 časť, 3795, 3797 časť, 3798/1 časť, 3798/2 časť, 3815 časť, 3837 časť, 3906 časť.
 
Katastrálne územie Zvala:
101 časť, 112 časť, 117 časť, 118 časť, 119 časť, 120 časť, 121 časť, 122/1 časť, 122/2, 123 časť, 124 časť, 125 časť, 136 časť, 137 časť, 139 časť, 
140 časť, 141 časť, 142 časť, 143 časť, 144 časť, 145 časť, 146 časť, 24 časť, 25 časť, 26 časť, 27 časť, 28 časť, 29 časť, 30 časť, 31 časť, 32 časť, 33 
časť, 34 časť, 35 časť, 36, 37 časť, 38 časť, 39 časť, 45 časť, 70 časť, 71 časť, 72 časť, 78 časť, 79 časť.

Priestory, v ktorých je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (JPRL) 
podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.

Lesný hospodársky celok Nižná Jablonka, stav JPRL k 1. 1. 2002
Užívateľ: Lesy SR, a.s., LS Nižná Jablonka
40A, 40B, 42A, 42B, 52A, 55, 58A, 59, 63A, 63B, 71, 77, 81, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135A, 135B, 136, 137, 138, 139A, 139B, 
140A, 140B, 141A, 141B, 142, 143, 144, 145, 146A, 146B, 147, 148, 149, 150, 151A, 151B, 152A, 152B, 154, 155, 159.
 
Užívateľ: Urbárska spoločnosť PS Osadné
50, 51.

Lesný hospodársky celok Starina, stav JPRL k 1. 1. 2000
Užívateľ: Grécko -katolícke biskupstvo Prešov
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460A, 460B, 460C.

Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Klenová
6, 90 1, 90 2, 91A, 91B, 92, 96, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 357 1, 357 2, 357 3, 387 1, 387 2, 387 3.
 

Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Stakčín
9, 63A, 63B, 67A, 67B, 139, 141, 145 1, 145 2, 146 1, 146 2, 148, 154, 157, 163, 164 1, 164 2, 165, 166, 211, 212.

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Dara
228.

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Ruské
628, 629A, 629B, 658, 707, 708 1, 712, 716, 725, 730, 731, 740A, 740B, 740C.

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Smolník
811, 812, 819, 820, 826A, 826B, 827, 828, 852, 853, 934A.

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Starina
438A, 438B, 439A, 439B, 439C, 520, 1141, 1142, 1143.

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Veľká Poľana
586 1, 586 2, 588A1, 588A2, 759, 762, 764A, 764B.

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Zvala
945, 957A, 957B, 958 1, 958 2, 959A, 959B, 960, 963, 964, 968, 969, 974A, 974B, 975, 976, 980A, 980B, 981, 982 1, 982 2, 983, 984 1, 984 2, 
985, 986, 991 1, 991 2, 992, 993, 994 1, 994 2, 999, 1000, 1001A, 1001B, 1039 1, 1039 2, 1046.

Lesný hospodársky celok Topoľa, stav JPRL k 1. 1. 2004
Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Ulič
504A, 529A1, 529B, 535A, 546, 554 1, 587A, 588B, 591, 592A, 592B, 628A, 667, 693.

Užívateľ: Súkromné lesy Kredba a spol., s.r.o., Humenné
189B, 190B, 190C, 200C, 201A, 201B, 208, 209, 210, 211, 218, 219, 220, 221, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254.

Lesný hospodársky celok Ulič, stav JPRL k 1. 1. 2004
Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Ulič
21A, 22, 23, 24A, 44 1, 45A1, 86, 87, 91, 92, 95, 147A, 147B, 148A, 148B, 162, 191, 229A, 229B, 269, 272 1, 273A, 273B, 274A, 274B, 277 1, 
287, 288, 290A, 291, 306A, 306B, 372 1, 433, 434A, 437, 439.

Užívateľ: Urbárska spoločnosť, PS Ulič
89, 90, 216.

Lesný hospodársky celok Zboj, stav JPRL k 1. 1. 2004
Užívateľ: LPM, š. p., Ulič, LS Zboj
13, 14, 22, 23A, 23B, 27, 28, 32, 33, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 71, 72, 144A, 144B, 144C, 144D, 145A, 145B, 146, 147, 148, 150B, 222, 238, 239, 
240, 241, 242, 247, 248, 249, 251A, 251B, 263, 264, 265, 266, 267, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 308, 322, 399, 451A, 468, 469.

____________________
1)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona  
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.



262

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 26. januára 2008, čiastka 13, strany: 286 – 302

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 30/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina – Porimavie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  
a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina – Porimavie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaz-
nivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov výrika lesného, včelárika zlatého, 
škovránka stromového, bučiačika močiarneho, výra skalného, kane močiarnej, rybárika riečneho, včelára lesného, ďatľa prostredného, 
penice jarabej, pipíšky chochlatej, krutihlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej a strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok 
ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Belina, Čakanovce, Čamovce, Radzovce, Šiatorská 
Bukovinka, Šurice, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Gemer, Tornaľa a v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach 
Abovce, Bakta, Bátka, Bizovo, Blhovce, Bottovo, Číž, Čenice, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalov-
ce, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chanava, Chrámec, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kráľ, Lenartovce, 
Martinová, Nižná Pokoradz, Nižný Blh, Nová Bašta, Orávka, Petrovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rumince, Sta-
rá Bašta, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tomašovce, Uzovská Panica, Včelince, Večelkov, Vlkyňa, Vyšná Pokoradz, Zacharovce.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 30 187,7 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) manipulácia s výškou vodnej hladiny v rybníkoch, rybochovných zariadeniach alebo vodných nádržiach s rozlohou viac ako 0,5 hek-
tára o viac ako 10 cm od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) zasahovanie do pobrežnej vegetácie rybníkov, vodných nádrží, močiarov alebo iných vodných biotopov, najmä kosenie, presekávanie, 
vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie alebo vytváranie priechodov od 1. marca do 30. septembra okrem vykonávania povinnos-
tí v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, 1)

c) odbahňovanie alebo upravovanie dna alebo brehov rybníkov alebo vodných nádrží od 1. marca do 30. septembra okrem vykonávania 
povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, 1)

d) pozemné aplikovanie pesticídov alebo priemyselných hnojív v blízkosti vodných alebo mokraďových biotopov, ak tak určí obvodný 
úrad životného prostredia,

e) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov 
havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

f) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 2) na ornú pôdu, 3)

g) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy,

h) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

i) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

j) ťažba piesku, hliny alebo iné zásahy spôsobujúce narušenie pôdneho krytu alebo spôsobujúce zmenu biotopu na hniezdnych lokali-
tách včelárika zlatého od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

k) odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej počet-
nosti škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebrá-
nia technologickému sprístupneniu porastu.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtá-
čieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje
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a) uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu 4) ako účelového alebo výberkového v ochranných lesoch,

b) vykonávanie úmyselnej ťažby 5) dreva v dielcoch 6) s lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca do 31. júla,

c) umiestnenie stavby 7) okrem lesnej cesty alebo zvážnice.

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. h), i) a k) a odseku 2 písm. a) a b) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 8)

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a častí chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohe č. 2, sú ulože-
né na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom 
úrade životného prostredia v Lučenci, na Obvodnom úrade životného prostredia v Revúcej a na Obvodnom úrade životného prostredia 
v Rimavskej Sobote.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha č. 2: Časť chráneného vtáčieho územia, na ktorom je zakázané vykonávať činnosti  
podľa § 2 ods. 2

Vymedzené ekologické funkčné priestory sa nachádzajú v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Belina, Čamovce, Radzovce, Šia-
torská Bukovinka a Šurice, v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Dražice, Drňa, Gemerské Dechtáre, Hajnáčka, Nižná 
Pokoradz, Nová Bašta, Stará Bašta, Tachty, Večelkov, Vyšná Pokoradz. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberajú tieto parcely:
Katastrálne územie Belina:
2183 (časť).

Katastrálne územie Čamovce:
2093 (časť), 2096/1 (časť), 2096/2 (časť), 2097/1(časť).

Katastrálne územie Dražice:
429 (časť).

Katastrálne územie Drňa:
2140 (časť), 2170, 2188, 2386/3, 2392 (časť), 2393 (časť), 2394 (časť), 2402 (časť), 2432 (časť), 2434/1, 2434/2 (časť), 2438 (časť), 2440/85 
(časť), 2440/89, 2441/1 (časť), 2441/2 (časť).

Katastrálne územie Gemerské Dechtáre:
1988 (časť), 1990 (časť), 1992/3 (časť), 1993/1 (časť), 2090 (časť), 2092/1, 2092/2, 2097 (časť).

Katastrálne územie Hajnáčka:
1493 (časť), 1761, 1768/2 (časť), 1775, 1776, 1777, 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1783/1 (časť), 1783/3, 1784/1, 1784/2, 1824, 1825, 1826/1 
(časť), 1826/2, 1827 (časť), 1828 (časť), 1841 (časť), 1847 (časť), 1849 (časť), 1850/1 (časť), 1851, 1856 (časť), 1857 (časť), 1859, 1892 (časť), 
1893 (časť), 1894, 1895 (časť), 1896 (časť), 1898 (časť), 1899 (časť), 1900 (časť), 1901 (časť), 1904 (časť).

Katastrálne územie Nižná Pokoradz:
2159/1 (časť), 2160 (časť), 2161 (časť), 2195 (časť).

Katastrálne územie Nová Bašta:
728, 730, 731, 746, 748.
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Katastrálne územie Radzovce:
1643 (časť), 1705 (časť), 1719 (časť), 1755/2 (časť).

Katastrálne územie Stará Bašta:
558/1, 558/2, 560, 561, 562, 563, 564 (časť), 565 (časť), 566 (časť), 567 (časť).

Katastrálne územie Šiatorská Bukovinka:
1409 (časť), 1412/1 (časť), 2002/2 (časť), 2003 (časť), 2004 (časť), 2027 (časť), 2123, 2124.

Katastrálne územie Šurice:
738 (časť), 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 (časť), 746, 747, 748, 749, 750, 751, 756 (časť), 757, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 766 (časť), 
804, 807, 808/1 (časť), 808/2.

Katastrálne územie Tachty:
1595/1 (časť), 1601, 1618, 1624, 1625, 1626, 1627, 1630, 1631 (časť), 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2.
 
Katastrálne územie Večelkov:
1316 (časť), 1326, 1327, 1328, 1329.
 
Katastrálne územie Vyšná Pokoradz:
1420/1(časť).

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 2, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len 
„JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.
Lesný hospodársky celok Fiľakovo, stav k 1. 1. 1997:
31, 32A, 32B, 33, 42, 43, 129 (časť), 130, 131, 133A (časť), 134A (časť), 134B, 145, 151, 152, 153, 154A, 154B, 202, 244A, 244B, 250, 746 
(časť), 776A, 776B, 779, 781A, 781B, 782A (časť), 783 (časť), 785C.

Lesný hospodársky celok Jesenské, stav k 1. 1. 1997:
196A, 196B,196C, 199, 200, 201, 693A, 693B, 701, 708 (časť), 709, 710A, 710B, 712A (časť), 714 (časť), 715A, 717 (časť), 724 (časť), 725, 
735A (časť), 735B, 749, 760, 761A, 762A, 762B, 763A, 763B, 763C, 772, 878A, 878B, 881, 882, 886, 887, 889, 908, 928A, 929, 930, 931, 
932A, 932B, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959 (časť), 960, 979A, 979B, 980A, 980B, 981A, 981B, 981C, 1020A (časť), 1021, 1023, 1024 
(časť), 1025A.

Lesný hospodársky celok Teplý Vrch, stav k 1. 1. 1997:
382.

____________________
1)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred-

pisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  § 18 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
5)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
6)  § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

 7)  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 10. februára 2011, čiastka 14, strany: 302 – 337

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 28/2011 Z. z. z 1. februára 2011,  

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  
a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Čergov (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, muchárika bielokrkého, muchárika čer-
venohrdlého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatľa 
trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, orla krikľavého, rybárika riečneho, včelára lesného, bociana čierneho, tetrova hôľniaka, 
orla skalného, muchára sivého, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bardejov v katastrálnych územiach Bogliarka, Fričkovce, Hertník, Hervartov, Kríže, 
Kružlov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Osikov, Richvald, Šiba a Venécia, v okrese Prešov v katastrálnych územiach 
Babin Potok, Geraltov, Hradisko pri Terni, Malý Slivník, Mošurov, Terňa a Závadka pri Terni, v okrese Sabinov v katastrálnych územiach 
Bodovce, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Drienica, Hanigovce, Jakovany, Jakubovany pod Čergovom, Kamenica, Ľutina, Milpoš, 
Olejníkov, Pečovská Nová Ves, Ratvaj, Sabinov, Šarišské Sokolovce a Zálesie a v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Čirč, 
Kyjov, Ľubotín, Obručné, Ruská Voľa nad Popradom a Šarišské Jastrabie.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 35 849,7100 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese 1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane 
lesa 2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho a orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla skal-
ného od 15. marca do 31. júla a včelára lesného od 1. mája do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, žlny 
sivej, krutihlava hnedého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého alebo sovy dlhochvostej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením 
povinností podľa osobitného predpisu, 3) ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov 4) od 1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hek-
tára spôsobom od okrajov do stredu.

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) a b) sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych 
hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takého obmedzenia preu-
kážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej 
republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Bardejove, Obvodnom úrade 
životného prostredia v Prešove a na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej Ľubovni.
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(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad 
obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

József Nagy v. r.

____________________
1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 § 36 ods. 6 a § 56 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 2 až 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 11, strany: 262 – 274

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 27/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,  

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhu vtáka európskeho významu včelárika zlatého a zabezpečenia podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bátorove Kosihy, Búč, Radvaň nad Dunajom, v okre-
se Levice v katastrálnom území Pastovce, v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Horný chotár a Mužla.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 229,32 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohách č. 1 a 2.

 

§ 2

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) ťažba piesku, hliny alebo iné narušenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) využívanie lomov, v ktorých bola ukončená ťažba, na športové aktivity (najmä streľbu, táborenie, stanovanie, bivakovanie, zakladanie 
ohňa) od 5. mája do 20. augusta,

d) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom od 5. mája do 20. augusta okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo 
patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku alebo vozidiel osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov, 1)

e) aplikácia alebo vypúšťanie pesticídov v ťažobných priestoroch okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

f) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné alebo hlukové efekty, najmä ohňostrojov, laserových zariadení alebo reprodukovanej hudby 
mimo uzavretých stavieb od 5. mája do 20. augusta.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch a na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Leviciach.

 

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

____________________
1)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-

ších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon  
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších pred-
pisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 9. novembra 2006, čiastka 226, strany: 5569 – 5579

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 593/2006 Z. z. z 12. októbra 2006,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dolné Považie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu bioto-
pov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky 
poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša 
kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bajč, Bohatá, Hurbanovo, Imeľ, Kolárovo, Komárno, 
Martovce, Nesvady, Svätý Peter, Vrbová nad Váhom a v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, 
Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Jatov, Komoča, Nitriansky Hrádok, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Šurany, Tvrdošovce, Veľké 
Lovce a Zemné.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 31 195,5 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

 

§ 2

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 31. júla okrem odstraňovania následkov 
havárií alebo porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma dráh železničných tratí alebo vykonávania povodňových zabezpe-
čovacích prác alebo povodňových záchranných prác, 1)

b) vykonávanie obnovnej alebo výchovnej ťažby 2) od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda sokola červenonohého od  
1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov 3) okrem ich obnovy alebo ostatnej zatrávnenej plochy, 3)

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku, 4)

f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

g) rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo okrajov miest-
nych komunikácií alebo účelových komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

h) mechanizovaná kosba okrajov všetkých poľných ciest od 1. apríla do 15. júna okrem ciest vedúcich k zastavaným častiam osád alebo 
železničných priecestí,

i) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, ostatných zatrávnených plochách, medziach alebo 
drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov,

j) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo na miestnych 
komunikáciách, alebo účelových komunikáciách, alebo ich okrajoch okrem miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií vedúcich 
k zastavaným častiam osád alebo okrem odstraňovania inváznych druhov,

k) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Komárne a na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Nových Zámkoch.

 

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.

Jaroslav Izák v. r.

____________________
1)  § 10 a 11 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
2)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
3)  Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

4)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a o kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 30. októbra 2009, čiastka 152, strany: 3240 – 3242

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 435/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Dubnické štrkovisko (ďalej len „chránené vtáčie územie“) je zachovanie biotopov 
rybára riečneho (Sterna hirundo) a zabezpečenie jeho prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Ilava v katastrálnych územiach Borčice a Dubnica nad Váhom, v okrese Trenčín v ka-
tastrálnom území Nemšová.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 40,77 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vstupovanie na ostrovy od 16. marca do 30. júna,

b) vysádzanie drevín na ostrovoch,

c) vykonávanie práva rybárstva od 16. marca do 30. júna,

d) vykonávanie rekreačných a športových aktivít, najmä kúpanie, člnkovanie, vchádzanie a státie s motorovým člnom, vodným skútrom 
a iným plavidlom od 16. marca do 30. júna,

e) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie 
pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov, 1)

f) uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských  
podujatí od 16. apríla do 30. júna,

g) táborenie a bivakovanie od 16. apríla do 30. júna,

h) voľný pohyb psov,

i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, cyklotrasy alebo táboriska,

j) vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže od 16. apríla do 30. júna.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne a na Obvodnom úrade životného prostredia v Trenčíne.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Dušan Čaplovič v. r.

____________________
1)  Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z.  

o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon  
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 12. novembra 2008 a 21. decembra 2013,  
čiastka 161 a 105, strany: 3702 – 3719 a 4891 – 4892

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 440/2008 Z. z. z 24. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské 

luhy, v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 466/2013 Z. z. zo 16. decembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa  
vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiar-
neho, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, 
kačice chripľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečneho, ry-
bárika riečneho, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa vyhlasuje aj na 
účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a zabezpečenia podmienok prežitia a rozmnožovania sťahovavých vodných druhov vtákov 
vytvárajúcich zoskupenia počas migrácie alebo zimovania, najmä druhov uvedených v prílohe č. 1.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava II v katastrálnych územiach Podunajské Biskupice, Ružinov, v okrese  
Bratislava IV v katastrálnom území Karlova Ves, v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce, 
v okrese Senec v katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach 
Baka, Bodíky, Čilistov, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kľúčovec, Kyselica, Medveďov, Mliečno, Rohovce, Sap, Šamorín, Šuľany, Vojka nad Du-
najom, v okrese Komárno v katastrálnych územiach Číčov, Iža, Klížska Nemá, Komárno, Kravany nad Dunajom, Moča, Nová Stráž, Patin-
ce, Radvaň nad Dunajom, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove a v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Chľaba, Kamenica 
nad Hronom, Mužla, Obid, Štúrovo.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 16 511,58 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 2.

 

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom 
území považujú

a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania povinností 
podľa osobitných predpisov, 1)

b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 3)

c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

d) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orliaka morského, haje tmavej alebo bociana čierneho, ak tak určí okresný 
úrad, okrem zabezpečenia ochrany lesa, 4)

e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a ostatných zatrávnených plôch okrem existujúcich políčok pre zver, 5)

f) rozorávanie zamokrených terénnych depresií, ak tak určí okresný úrad,

g) vstupovanie na ostrovy a vchádzanie a státie s plavidlami a plávajúcimi zariadeniami v okruhu 10 m od brehov ostrovov nachádzajúcich 
sa na území Hrušovskej zdrže od riečneho kilometra 1 842 po riečny kilometer 1 856 od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania čin-
ností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou alebo okrem činností 
vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje

a) táborenie, stanovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa,
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b) lov pernatej zveri 6) od 16. októbra do 31. mája,

c) športový rybolov z plavidiel, ostrovov alebo umelo vybudovaných úkrytov od 16. októbra do 31. mája,

d) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, najmä predajného stánku, prístreška okrem použitia prenosného prístreška pri výko-
ne rybárskeho práva alebo rybárskeho móla, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu alebo osvetlenie budov, scénickej stavby 
pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,

e) organizovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných, verejnosti prístupných spoločenských 
podujatí,

f) plavba alebo státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností 
v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, 7)

g) vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlast-
níkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou 8) a činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 4 považuje

a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 2 písm. a), d), e) a f),

b) lov zveri alebo rýb z plavidiel od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad,

c) zrušené od 1.1.2014.

(4) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 5 považuje

a) vykonávanie činností uvedených v odseku 2 písm. a) a c) až g),

b) lov pernatej zveri od 1. decembra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad.

(5) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. d) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 9)

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej re-
publiky, na Okresnom úrade Bratislava, na Okresnom úrade Trnava, na Okresnom úrade Nitra, na Okresnom úrade Dunajská Streda, na 
Okresnom úrade Komárno, na Okresnom úrade Nové Zámky a na Okresnom úrade Senec.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad 
obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia. Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sa zverejnia na 
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.

Vyhláška č. 466/2013 Z. z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2014.

Ján Chrbet v. r.

Príloha 1: Zoznam sťahovavých vodných druhov vtákov vytvárajúcich zoskupenia počas migrá‑
cie alebo zimovania, pre ktoré sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie  
Dunajské luhy (kritérium 5)

Actitis hypoleucos (kalužiačik malý), Anas acuta (kačica ostrochvostá), Anas clypeata (kačica lyžičiarka), Anas crecca (kačica chrapka), 
Anas penelope (kačica hvizdárka), Anas platyrhynchos (kačica divá), Anas strepera (kačica chripľavka), Anser albifrons (hus bieločelá), 
Anser anser (hus divá), Anser fabalis (hus siatinná), Ardea cinerea (volavka popolavá), Aythya ferina (chochlačka sivá), Aythya fuligula 
(chochlačka vrkočatá), Aythya marila (chochlačka morská), Aythya nyroca (chochlačka bielooká), Bucephala clangula (hlaholka severská), 
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Cygnus cygnus (labuť spevavá), Cygnus olor (labuť veľká), Egretta alba (beluša veľká), Fulica atra (lyska čierna), Gallinago gallinago (mo-
čiarnica mekotavá), Gallinula chloropus (sliepočka zelenonohá), Gavia arctica (potáplica stredná), Gavia stellata (potáplica malá), Larus 
cachinnans (čajka bielohlavá), Larus canus (čajka sivá), Larus ridibundus (čajka smejivá), Lymnocryptes minimus (močiarnička tichá), 
Melanitta fusca (turpan tmavý), Melanitta nigra (turpan čierny), Mergus albellus (potápač malý), Mergus merganser (potápač veľký), 
Mergus serrator (potápač prostredný), Netta rufina (hrdzavka potápavá), Phalacrocorax carbo (kormorán veľký), Podiceps cristatus (po-
tápka chochlatá), Podiceps grisegena (potápka červenokrká), Podiceps nigricollis (potápka čiernokrká), Rallus aquaticus (chriašteľ vodný), 
Tachybaptus ruficollis (potápka malá), Tringa ochropus (kalužiak perlavý).

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať  
činnosti podľa § 2 ods. 2

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnom území Hamuliakovo, v okrese Dunajská Streda v ka-
tastrálnom území Šamorín, v okrese Komárno v katastrálnom území Moča a v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Mužla. V rámci 
jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Hamuliakovo:
1338/1 časť.

Katastrálne územie Šamorín:
3351/1 časť.

Katastrálne územie Moča:
3792, 3790/1 časť.

Katastrálne územie Mužla:
12900/2 časť, 12900/4, 12900/13 časť, 13125, 13215/1 časť, 13215/2.

Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.

Príloha 4: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať  
činnosti podľa § 2 ods. 3

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnom území Čunovo, v okrese Senec v katastrálnom 
území Hamuliakovo a v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Gabčíkovo a Sap. V rámci jednotlivých katastrálnych území 
zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Čunovo:
747/7 časť, 748/12 časť.

Katastrálne územie Hamuliakovo:
1344/2.

Katastrálne územie Gabčíkovo:
6196 časť, 6215, 6216, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232.

Katastrálne územie Sap:
1504 časť, 1506, 1508, 1509, 1513, 1615, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621, 1626, 1627, 1628.

Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.
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Príloha 5: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať  
činnosti podľa § 2 ods. 4

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo a Nové Košariská. 
V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Hamuliakovo:

1338/1 časť.

Katastrálne územie Kalinkovo:

1460/2 časť, 1462 časť, 1465, 1468 časť.

 

Katastrálne územie Nové Košariská:

2775 časť.

Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.

____________________
1) Napríklad § 48 a 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-

ní neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  § 28 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
5)  § 23 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
6)  Bod 1 prílohy č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z. z.
7)  Zákon č. 364/2004 Z. z.
8)  § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.



275

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 28. apríla 2005, čiastka 72, strany: 1418 – 1429

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 173/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Horná Orava (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zachovania biotopov druhov vtá-
kov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, 
chriašteľa bodkovaného, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kalužiaka červenonohého, kuvika kapcavého, kuvika 
vrabčieho, lelka lesného, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečneho, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša 
červenochrbtého, strakoša sivého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltochvosta lesného 
a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Kubínska hoľa a Zázrivá, v okrese Námestovo 
v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Námestovské Pilsko, 
Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Slanica, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, 
Zákamenné a Zubrohlava, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Dolný Štefanov, Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá 
Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 58 738 hektárov; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

Za zakázané činnosti, 1) ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) odstraňovanie a poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvos-
tej a žlny sivej, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“), 2)

b) budovanie, údržba a oprava lesnej dopravnej siete, 3) vykonávanie lesníckych a lesníckotechnických meliorácií, 4) náhodnej, mimo-
riadnej a úmyselnej ťažby, 5) zalesňovanie, 4) ochrana lesa, 6) sústreďovanie dreva a jeho odvoz a vykonávanie ďalších zásahov do lesného 
porastu, ktoré vedú k poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu (ďalej len „lesohospodárska činnosť“) v blízkosti hniezda bociana 
čierneho, orla krikľavého, orla skalného, včelára lesného a sovy dlhochvostej, ak tak určí orgán ochrany prírody, 2)

c) vykonávanie lesohospodárskej činnosti od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 s výnim-
kou spracovania kalamity lesných porastov,

d) umiestnenie stavby s výnimkou lesnej cesty a zvážnice v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,

e) realizovanie rekultivácie a meliorácie s výnimkou činností realizovaných v súvislosti s obnovou trvalých trávnych porastov od 31. júla 
do 1. mája,

f) vchádzanie a státie s vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v časti chrá-
neného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 s výnimkou činností vykonávaných v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky 
a údržby Vodnej nádrže Orava,

g) vchádzanie a státie s plavidlom a plávajúcim zariadením v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 a v okruhu 50 
metrov od brehov Vtáčieho ostrova s výnimkou činností vykonávaných v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky a údržby Vod-
nej nádrže Orava,

h) mechanizované kosenie existujúcich trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od 
okrajov do stredu,

i) kosenie a mulčovanie od 1. mája do 31. júla na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného a kalužiaka červenonohého, ak tak určí orgán 
ochrany prírody. 2)
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a jeho častí uvedených v prílohách č. 2, 3 a 4, sú uložené na Mi-
nisterstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životné-
ho prostredia v Dolnom Kubíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Námestove a na Obvodnom úrade životného prostredia 
v Tvrdošíne.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

László Miklós v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 písm. c) a písm. d)

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnom území Kubínska hoľa, v okrese Námestovo v katastrálnych úze-
miach Beňadovo, Breza, Hruštín, Lomná, Mútne, Námestovské Pilsko, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabčice, Vaňovka, 
Vasiľov, Zákamenné a v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Liesek a Trstená. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Beňadovo:
472/1, 475 až 478, 481 až 482/2, 488, 490 až 495, 554/1 (časť), 555/3.

Katastrálne územie Breza:
1238 až 1246, 1248, 1373 až 1375.

Katastrálne územie Hruštín:
1517/1 (časť), 1518, 1526/1 až 1527/13, 1563, 1576, 1578 (časť), 1579 (časť), 1587 až 1628, 1630.

Katastrálne územie Kubínska hoľa:
1 až 12, 14/1 (časť), 15 až 16.

Katastrálne územie Liesek:
1161 až 1162/2, 1164 až 1165/3, 1167, 1168/2, 1169/2, 1171, 1172/2, 1172/3, 1173/2 až 1183/1, 1183/2 (časť), 1183/3, 1219 až 1237, 1245, 
1323/1, 1323/3, 1323/4, 1353/4, 1354/2 (časť), 1354/3 až 1355, 1363, 1364, 1372 až 1374/2, 1375/2 až 1376/2, 1377 (časť), 1384 až 1388/2, 
1389 (časť), 1396 až 1399, 1403 (časť), 1405, 1409, 1410, 1412 až 1416, 1418, 1419, 1478/1, 1478/2, 1484/2 (časť), 1484/3, 1485.

Katastrálne územie Lomná:
7100/1, 7296, 7307, 8180/1 až 11900, 12809, 12810/1 (časť), 12811, 12816, 12847 až 12858/2, 12860/1 až 12871, 12879 (časť), 12880 až 
12881, 12883 až 12884/2, 12889.

Katastrálne územie Mútne:
2095 (časť), 2098/1 (časť), 2223, 2225/1, 2226/1 až 2239, 2240/1 (časť), 2240/2 (časť), 2241/1 až 2259, 2260 (časť), 2261/1 (časť), 2261/2, 
2262 (časť), 2263 až 2267/2, 2268/1 (časť), 2268/2, 2269, 2270 (časť), 2271, 2272 (časť), 2274 (časť), 2275, 2276, 2278 (časť), 2279 (časť), 
2280 až 2290/2, 2291 (časť), 2292 až 2296, 2309/1 až 2323, 2336/1, 2336/2, 2337 (časť), 2340 (časť), 2341 (časť), 2343/1 (časť), 2343/2, 
2346 až 2365, 2366/2, 2386/1 (časť), 2388/1, 2388/2 (časť), 2389, 2390 (časť), 2400 (časť), 2401 (časť), 2402 (časť), 2403, 2414 (časť), 
2502/1 až 2503/1, 2503/2 (časť), 2504/1 až 2507/4, 2508 (časť), 2511, 2515 až 2521/2, 2522/1 až 2523, 2524 (časť), 2525 (časť), 2526 (časť), 
2527 (časť), 2528 (časť), 2529 (časť), 2531/1 (časť), 2531/2, 2534/1 (časť), 2547, 2550, 2565 (časť).

Katastrálne územie Námestovské Pilsko:
13/1, 14 až 16.

Katastrálne územie Oravská Lesná:
1606 (časť), 1608 (časť), 1609 až 1612, 11904 (časť), 11908, 11910/1 (časť), 11912, 11938/1 (časť), 11946, 11947/1, 11947/2 (časť), 11949, 
11950, 11954 (časť), 16702 (časť), 16703, 16704/1 (časť), 16705 (časť), 17133, 17134 (časť), 17135 (časť).

Katastrálne územie Oravská Polhora:
21215/1 (časť), 21216.

Katastrálne územie Oravské Veselé:
1887, 1888/1 (časť), 1888/2, 1888/9, 1889/1 (časť), 1889/2, 1889/3, 2482.
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Katastrálne územie Rabčice:
8267/1 (časť), 8273 (časť), 10298 (časť), 10302 (časť), 10364 až 10367, 10369 (časť), 10386/1 (časť), 10635, 10641 (časť), 10642/1, 10706 
(časť), 10707, 10727, 10728.

Katastrálne územie Trstená:
13255/4, 13950/3, 14384, 14393/3, 14432 až 14436/3, 14437 (časť), 14438 až 14440, 14441 (časť), 14442/1, 14442/2, 14716/1 až 14716/9, 
15029 (časť).

Katastrálne územie Vaňovka:
2164 až 2745, 3101 až 3240, 3339 až 3930, 3983 až 3986, 3994 až 3999.

Katastrálne územie Vasiľov:
498, 499, 501, 502 (časť), 503 (časť), 517 (časť), 520 (časť).

Katastrálne územie Zákamenné:
5823 (časť), 5842 (časť), 5843, 5845 až 5848, 5849 (časť), 6401/1 (časť), 6401/2, 6402 (časť), 6410, 6411, 6412 (časť).

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 písm. f)

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Bobrov a Slanica a v okrese Tvrdošín v katastrálnom 
území Ústie nad Priehradou. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Bobrov:
4574.

Katastrálne územie Slanica:
102/1 (časť).
Katastrálne územie Ústie nad Priehradou:
260 (časť).

Príloha 4: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 písm. g)

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Námestovo v katastrálnom území Bobrov a v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Orav-
ské Hámre a Trstená. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Bobrov:
4576 (časť).

Katastrálne územie Oravské Hámre:
26 (časť).

Katastrálne územie Trstená:
15028 (časť).

____________________
1)  § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
2)  § 4 ods. 2 a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)  STN 73 6108: 2000. Lesná dopravná sieť. STN 47 0005-3: 2003. Lesnícke lanovky. Výstavba trasy a prevádzka. Terminológia a katego-

rizácia.
4)  STN 48 0015: 2003. Terminológia v lesnom hospodárstve. Lesníckotechnické meliorácie. Termíny a definície.
5)  STN 48 0001: 2003. Terminológia v lesnom hospodárstve. Hospodárska úprava lesov. Termíny a definície.
6)  STN 48 0003: 2003. Terminológia v lesnom hospodárstve. Ochrana lesa. Termíny a definície.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 10. februára 2011, čiastka 14, strany: 278 – 292

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2011 Z. z. z 1. februára 2011,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Chočské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu bio-
topov druhov vtákov európskeho významu sokola sťahovavého, orla skalného, výra skalného, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, žlny sivej, 
kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho a strakoša sivého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach Bešeňová, Kalameny, Komjatná, Liptovská Tep-
lá, Lisková, Lúčky, Madočany, Turík a Valaská Dubová, v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnych územiach Dlhá Lúka, Huty, Ižipovce, 
Kvačany, Liptovská Anna, Malé Borové, Prosiek, Liptovská Sielnica Sestrč a Veľké Borové a v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach 
Jasenová, Leštiny, Malatiná, Osádka, Vyšný Kubín a Žaškov.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 16 817,5000 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) 
alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda orla skalného od 15. marca do 31. júla a sokola sťahovavého od 1. apríla do 
30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny 
sivej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu,3) ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk 
v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takého obmedzenia preukážu nové skutočnosti 
odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej repub-
liky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v Dolnom Kubíne, na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Ružomberku.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad ob-
sahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

József Nagy v. r.

____________________
1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 § 36 ods. 6 a § 56 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 § 4 ods. 3 a § 6 ods. 2 až 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 10, strany: 172 – 186

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 22/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Košická kotlina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, 
bociana bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Košice -okolie v katastrálnych územiach Belža, Bočiar, Buzica, Byster, Cestice, Čaňa, Geča, 
Gyňov, Haniska, Chym, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, 
Perín, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa a v okrese Košice II v katastrálnom území 
Železiarne.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 17 354,31 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje

a) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov druhov vtákov, pre ktoré je chránené vtáčie územie vyhlásené, ak tak 
určí obvodný úrad životného prostredia,

b) vykonávanie holorubného hospodárskeho spôsobu 1) s plochou obnovného rubu nad 0,5 hektára a so šírkou rubu väčšou ako 25 metrov,

c) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, 2) pri ktorej sa na 1 hektár obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom 
veku na prirodzené dožitie,

d) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 4)

e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 
hektára spôsobom od okrajov do stredu,

g) aplikovanie rodenticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch,

h) aplikovanie rodenticídov na ornej pôde iným spôsobom ako vkladaním do nôr,

i) aplikovanie pesticídov, mulčovanie alebo kosenie na pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu 3) od 1. marca do 31. júla 
okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje

a) vykonávanie hospodárskej činnosti v blízkosti hniezd orla kráľovského, sokola rároha alebo sovy dlhochvostej, ak tak určí obvodný úrad 
životného prostredia,

b) vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže v čase hniezdenia a v blízkosti obsadeného hniezda orla kráľovského, sokola 
rároha a sovy dlhochvostej od 1. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch 5) s lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca do 30. júna,

d) budovanie a údržba poľovníckych zariadení v období od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 písm. a) a c) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 6)
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a častí chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohe č. 2, sú uložené 
na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky v Bratislave, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach a na Obvod-
ných úradoch životného prostredia Košice -mesto a Košice -okolie.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 2

Vymedzené priestory sa nachádzajú v okrese Košice -okolie v katastrálnych územiach Byster, Buzica, Cestice, Gyňov, Chym, Kechnec, Ko-
šická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Olšovany, Perín, Seňa, Skároš, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa. 
Celková výmera území, na ktorých je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 2, je 1 855,65 hektára.

Vymedzené priestory majú svoje pomenovanie: Osláše, Zahájené, Ružový dvor I a II, Holice, Gyňov, Perín, Cestice, Skároš, Seňa I a II, 
Chránený areál Perínske rybníky a v rámci jednotlivých katastrálnych území zaberajú tieto parcely:

Osláše
Katastrálne územie Byster:
1397/2, 1446/2, 1446/3, 1705/2, 1794/1, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800/1.

Katastrálne územie Košická Polianka:
1716/2, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1717/6, 1717/7, 1717/8, 1717/9, 1717/10, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722/2, 1722/24, 1723/13.

Katastrálne územie Olšovany:
406, 408/10, 599, 677, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 682, 683, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 991/2, 1350/2, 1357, 1388/1, 1388/2, 
1388/3, 1388/4, 1388/5, 1388/6, 1389, 1390, 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1393/1, 1393/2, 2447/2 - časť, 2473 - časť, 2488/3 - časť, 2489.

Katastrálne územie Vyšný Čaj:
274/1, 274/2, 274/3.

Zahájené
Katastrálne územie Nižná Hutka:
489/1, 489/6, 490/1, 491/1, 492/1, 492/2.

Ružový dvor I
Katastrálne územie Buzica:
1593, 1594, 1597, 1598, 1599, 1605, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/4, 1607, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1608/4, 1608/5, 1608/6, 1608/7, 1609/1, 
1609/2, 1610/1, 1610/2, 1610/3, 2025, 2027.

Katastrálne územie Vyšný Lánec:
556, 720, 721.
Katastrálne územie Chym:
555/1, 843/2.

Ružový dvor II
Katastrálne územie Chym:
544/1, 616, 630/3, 635/1, 645, 650/1, 650/4, 650/5, 669/1, 669/2, 669/3, 692, 708/1, 708/3, 708/4, 708/5, 708/6, 708/7, 708/8, 838 - časť, 839 
- časť, 840, 845 - časť, 846, 847.

Katastrálne územie Perín:
278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 281/1, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 
285/6, 285/8, 328, 329, 372, 3082, 3084, 3874, 3875, 3876, 3879.
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Holice
Katastrálne územie Nižná Myšľa:
721, 902, 905, 906, 974.

Katastrálne územie Nižná Hutka:
499/1 - 4 časť, 550/1 - časť.

Gyňov
Katastrálne územie Gyňov:
371/1 - časť, 375/2 - časť, 397/- časť.

Katastrálne územie Seňa:
2484/1 - časť, 2484/3 - časť.

Katastrálne územie Trstené pri Hornáde:
408/1 - časť.

Perín
Katastrálne územie Perín:
2107 - časť, 2153/2 - časť, 2194 - časť, 2410/1 - časť, 3856 - časť.

Katastrálne územie Seňa:
615/2 - časť, 615/4 - časť, 680 - časť, 800 - časť, 3520 - časť.

Katastrálne územie Kechnec:
525 - časť.

Cestice
Katastrálne územie Cestice:
896/1 - časť, 1022/3 - časť, 1022/- časť, 1022/10 - časť, 1022/12 - časť, 1022/13 - časť, 1022/46 - časť, 1022/47 - časť.

Skároš
Katastrálne územie Skároš:
757/1 - časť, 805 - časť.

Katastrálne územie Trstené pri Hornáde:
1111 - časť.

Katastrálne územie Ždaňa:
129 - časť, 1296 - časť, 1297/1 - časť.

Seňa I
Katastrálne územie Perín:
2194 - časť, 2437/2 - časť, 3857 - časť, 4775 - časť, 4776 - časť, 4777, 4791 - časť, 4792 - časť, 4852 - časť.

Katastrálne územie Seňa:
615/4 - časť, 615/5 - časť, 615/6 - časť, 800 - časť, 880 - časť, 3517/2 - časť, 3518 - časť.

Katastrálne územie Veľká Ida:
2353/3, 3514/4.

Seňa II
Katastrálne územie Seňa:
2477/1 - časť, 2477/2 - časť, 2481 - časť, 2482/1 - časť, 2484/1 - časť, 2484/2, 2485/2 - časť, 2489/1 - časť, 2489/2 - časť, 3500/1, 3500/2, 
3500/3/1.

Chránený areál Perínske rybníky
Katastrálne územie Chym:
421.

Katastrálne územie Perín:
794/1, 1544/110.
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Katastrálne územie Vyšný Lánec:
238, 243/1.

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 2 sú na lesných pozemkoch bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia 
lesa (ďalej len „JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.
Osláše
LHC Ruskov (stav k 1. 1. 2003):
489 A, 489 B, 490 A, 490 B, 491, 492, 493, 494 A, 494 B, 495, 496, 497 A, 497 B, 497 C, 498 A, 498 B, 499, 500, 501, 504 A, 504 B, 505 A, 505 
B, 506, 507, 508 A, 508 B, 509 A, 509 B, 510, 511, 512 A, 512 B, 513, 514, 515, 516 A, 516 B, 517 A, 517 B, 518, 519 A, 519 B, 520, 521, 522, 
523, 524, 525, 526 A, 526 B, 526 C, 527 A, 527 B, 528, 529, 530, 531 A, 531 B, 531 C, 532 A, 532 B, 533 , 534 A, 534 B, 535 1, 535 2, 535 3, 
536 A, 536 B, 537 A, 537 B, 538, 539 A, 539 B, 540 A1, 540 A2, 540 B, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 A, 547 B, 548, 549 A, 549 B, 549 C, 
550 , 551 A, 551 B, 552, 553, 554, 555.

Zahájené
LHC Ruskov (stav k 1. 1. 2003):
480 A, 480 B, 480 C, 480 D, 481 A, 481 B, 482, 483, 484, 485 A, 485 B, 486 A, 486 B, 487, 488 1, 488 2.

Ružový dvor I
LHC Jasov (stav k 1. 1. 2001):
14 A, 14 C, 15, 16, 17 A, 17 B, 18 A, 18 B, 19, 20 A, 20 B, 20 C, 21 A, 21 B, 23, 24 A, 24 B, 25, 26 A, 26 B, 27, 28, 40.
 
Ružový dvor II
LHC Jasov (stav k 1. 1. 2001):
1, 2, 3, 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 6 A, 6 B, 7, 8 A, 8 B, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 11.

Holice
LHC Ruskov (stav k 1. 1. 2003):
479 A, 479 B, 479 C.
 
Perín
LHC Bukovec (stav k 1. 1. 1999):
21.

Seňa I
LHC Bukovec (stav k 1. 1. 1999):
21, 22.

____________________
1)  § 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
2)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
3)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z.

4)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5)  § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z.
6)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 10, strany: 166 – 171

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 21/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Kráľová (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhu vtáka európskeho významu bučiaka nočného a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Šaľa v katastrálnom území Kráľová nad Váhom a v okrese Galanta v katastrálnych úze-
miach Dolná Streda, Kajal, Šoporňa a Váhovce.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 1215,82 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 30. septembra okrem odstraňovania násled-
kov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

b) vstupovanie na ostrovy od 1. apríla do 15. augusta,

c) chytanie, usmrcovanie a lovenie zveri a lovenie rýb na ostrovoch od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného  
prostredia.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedeného v prílohe č. 2 považuje

a) vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 15. augusta,

b) vstupovanie na pozemky od 1. apríla do 15. augusta okrem vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, rybárskej stráže a vykonávania po-
vinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, 1)

c) chytanie, usmrcovanie a lov zveri od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) umiestnenie stavby. 2)

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 3 považuje

a) vykonávanie zásahov do pobrežnej a vodnej vegetácie od 1. apríla do 15. augusta okrem vykonávania povinností v mimoriadnych  
situáciách podľa osobitného predpisu, 3)

b) umiestnenie poľovníckeho zariadenia,

c) táborenie, stanovanie, zakladanie ohňa,

d) jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj 
iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 1. apríla do 15. augusta,

e) umiestnenie stavby, ktorá nie je vodnou stavbou, alebo technického zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacich 
plavbe alebo správe vodného toku, alebo vodného diela,

f) plavba a státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mi-
moriadnych situáciách podľa osobitných predpisov, 3)

g) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, 
nájomcom) pozemku, vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, 1) výkonom rybárskeho práva a Štát-
nej plavebnej správy. 4)
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(4) Činnosti ustanovené v odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 5)

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Galante a na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Šali.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 2

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Galanta v katastrálnom území Kajal a zaberá túto parcelu:

Katastrálne územie Kajal: 2511/1 - JPRL 512.

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 3

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Galanta v katastrálnych územiach Dolná Streda a Šoporňa. V rámci jednotlivých katastrov za-
berá tieto parcely:

Katastrálne územie Dolná Streda: 1368/2 (časť), 1435 (časť), 1436.

Katastrálne územie Šoporňa: 7634, 7717/5 (časť), 7717/7, 7717/8, 7745/1, 9228/2, 9230/1, 9230/2, 11843 (časť), 11844.

____________________
1)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred-

pisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.
2)  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)  § 34 až 36 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
4)  § 39 zákona č. 338/2000 Z. z.
5) § 41 a § 43 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 31. októbra 2009, čiastka 153, strany: 3270 – 3307

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 438/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, orla krikľavého, bociana čierneho, 
haje červenej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, penice jarabej, jariabka hôrneho, chriašteľa 
poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, lelka lesného, škovránka stromového, rybárika riečneho, ďatľa prostredného, bo-
ciana bieleho, včelára lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, hrdličky poľnej, prepe-
lice poľnej, strakoša sivého a brehuľu hnedú a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné v katastrálnych územiach Adidovce, Dedačov, Hankovce, Hrabovec nad La-
borcom, Hrubov, Humenský Rokytov, Jabloň, Kamenica nad Cirochou, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Modrá nad Cirochou, Nechválová 
Polianka, Nižná Jablonka, Pakostov, Papín, Rovné, Slovenské Krivé, Udavské, Vyšná Jablonka, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Zbudské 
Dlhé, Zbudský Rokytov a Zubné, v okrese Medzilaborce v katastrálnych územiach Borov, Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čer-
tižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Krivá Oľka, Medzilaborce, Ňagov, Nižná Oľka, Nižná Radvaň, Radvaň nad Laborcom Olšinkov, Palota, 
Repejov, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Vydraň, Výrava, Zbojné a Zbudská Belá, v okrese Snina v katastrálnych 
územiach Belá nad Cirochou, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Osadné, Parihuzovce, Pčolinné, Pichne a Snina, v okrese Strop-
kov v katastrálnych územiach Bukovce, Bystrá, Driečna, Gribov, Havaj, Kožuchovce, Makovce, Malá Poľana, Miková, Olšavka, Staškovce, 
Suchá a Vladiča a v okrese Svidník v katastrálnych územiach Bodružal, Dlhoňa, Dobroslava, Havranec, Hunkovce, Kapišová, Kečkovce, 
Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kružlová, Ladomírova, Medvedie, Miroľa, Nižná Pisaná, Nižný 
Komárnik, Príkra, Pstriná, Roztoky, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, Vápenník, Vyšná Pisaná a Vyšný Komárnik.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 102 813,91 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe 1.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia sa považuje:

a) uskutočňovanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla krikľavého, haje červenej, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak 
určí obvodný úrad životného prostredia,

b) budovanie alebo údržba poľovného zariadenia v blízkosti hniezda alebo v čase hniezdenia orla krikľavého, haje červenej, bociana čier-
neho a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, muchárika bielokr-
kého, muchárika červenohrdlého, žltochvosta lesného a krutihlava hnedého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 
hektára,

e) upravovanie vodných tokov a ich brehov na lokalitách s výskytom rybárika riečneho a brehule hnedej, ak tak určí obvodný úrad život-
ného prostredia.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina a pracovis-
ku Medzilaborce a na Obvodnom úrade životného prostredia v Stropkove, pracovisku Svidník.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Dušan Čaplovič v. r.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 25. augusta 2005, čiastka 160, strany: 3771 – 775

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 377/2005 Z. z. z 8. augusta 2005,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Lehnice (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zachovania biotopov druhov vtákov európ-
skeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, prepelice poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenia podmie-
nok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Bellova Ves, Horná Potôň, Malý Lég, Maslov-
ce, Masníkovo, Oľdza, Sása, Veľká Paka a Veľký Lég.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 2 346,85 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za zakázané činnosti, 1) ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) likvidácia a zmenšovanie rozlohy a dĺžky remíz, vetrolamov, medzí a solitérnych stromov,

b) výrub drevín a vykonávanie akýchkoľvek zásahov do nelesnej drevinovej vegetácie od 1. marca do 31. júla okrem prípadov odstraňova-
nia následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

c) vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 m od hniezda dropa fúzatého, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody 
a krajiny, 2)

d) vjazd a státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, 
nájomcom) pozemku,

e) rozorávanie existujúcich trávnych porastov,

f) obnovovanie trvalých trávnych porastov 3) nepôvodnými druhmi tráv,

g) zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku, 4)

h) aplikovanie agrochemikálií na existujúcich trávnych porastoch, na nelesnej drevinovej vegetácii, úhoroch, medziach a porastoch trsti 
a pálky a vo vzdialenosti do 10 m od nich,

i) aplikovanie umelých hnojív a pesticídov na neobhospodarovaných plochách (najmä okraje ciest a komunikácií, skládky hnoja) od  
1. marca do 31. júla,

j) aplikovanie rodenticídov,

k) umiestňovanie stavieb za hranicami zastavaného územia obce, 5)

l) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou 
v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,

m) vykonávanie technických geologických prác, 6) banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, 7)

n) poľovanie na zver od 16. januára do 15. mája okrem kuny lesnej, kuny skalnej, líšky hrdzavej, medvedíka čistotného, psíka medvedíko-
vitého a tchora tmavého,

o) lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik,

p) oplocovanie pozemku za hranicami zastavaného územia obce,
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q) vypúšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, 
najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodnom úrade životného prostredia v Dunajskej Strede.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

v z. Peter Stanko v. r.

____________________
1)  § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2)  § 4 ods. 2 a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
3)  Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

4)  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon).

5)  § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6)  § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
7)  § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 

predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 28. decembra 2012, čiastka 105, strany: 3259 – 3311

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 434/2012 Z. z. z 19. decembra 2012,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Levočské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa poľ-
ného, jariabka hôrneho, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika sivého, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybárika 
riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša sivého, tesára čierneho, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej 
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Holumnica, Jurské, Kežmarok, Krížová Ves, Ľubica, 
Ľubické Kúpele, Majerka, Ruskinovce, Stotince, Tvarožná, v okrese Levoča v katastrálnych územiach Bijacovce, Brutovce, Doľany, Dvorce, 
Jablonov, Klčov, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Studenec, To-
rysky, Uloža, Vyšné Repaše a Závada, v okrese Sabinov v katastrálnych územiach Bajerovce, Blažov, Brezovica, Brezovička, Krásna Lúka, 
Nižný Slavkov, Poloma a Tichý Potok a v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Forbasy, Hniezdne, Hniezdno, Jakubany, Kolač-
kov, Lomnička, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa, Podolínec, Šambron.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 45597,6347 hektára, hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) 
alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v okruhu najviac do 300 metrov od hniezda bociana čierneho a orla krikľavého od 1. apríla do  
31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. júla, včelára lesného od 1. mája do 31. júla, výra skalného od 1. marca do 31. mája a sovy  
dlhochvostej od 1. marca do 31. mája, ak tak rozhodnutím určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, sovy 
dlhochvostej, tesára čierneho a žlny sivej okrem vykonávania týchto činností v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu,3) 
ak tak rozhodnutím určí obvodný úrad životného prostredia,

c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak rozhodnutím určí obvodný úrad životného prostredia,

d) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov4) od 1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára 
spôsobom od okrajov do stredu.

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd 
a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové 
skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej re-
publiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Kežmarku, na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Levoči, na Obvodnom úrade životného prostredia v Sabinove a na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej 
Ľubovni.
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(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad ob-
sahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Žiga v. r.

____________________
1)  § 20 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 § 43 ods. 6 a § 79 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 2 až 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 6. januára 2011, čiastka 2, strany: 6 – 115

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 2/2011 Z. z. z 22. decembra 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustano-
vuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Malá Fatra (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu bioto-
pov druhov vtákov európskeho významu orla skalného, sokola sťahovavého, výra skalného, žlny sivej, kuvika kapcavého, ďatľa bielochrb-
tého, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého, skaliara pestrého, rybárika riečneho, bociana čierneho, včelára lesného, sovy dlhochvostej, 
lelka lesného, ďatľa hnedkavého, chriašteľa poľného, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, strakoša sivého, prepelice poľnej, žltochvosta 
lesného, muchárika sivého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, ďatľa trojprstého a muchárika červenohrdlého a zabezpečenia podmie-
nok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Istebné, Kraľovany, Kubínska Hoľa, Párnica, 
Revišné, Veličná, Zázrivá a Žaškov, v okrese Martin v katastrálnych územiach Bystrička, Kláštor pod Znievom, Lazany, Lipovec, Martin, 
Priekopa, Slovany, Sučany, Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turany, Turčianske Kľačany, Turčiansky Peter, Valča, Vrícko, Vrútky a Záturčie, 
v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Hruštín a Oravská Lesná, v okrese Prievidza v katastrálnom území Kľačno, v okrese Ru-
žomberok v katastrálnom území Stankovany a v okrese Žilina v katastrálnych územiach Belá, Dolná Tižina, Ďurčiná, Fačkov, Horná 
Tižina, Kamenná Poruba, Krasňany, Kunerad, Nezbudská Lúčka, Poluvsie nad Rajčankou, Rajec, Rajecká Lesná, Stránske, Stráňavy, 
Strečno, Terchová, Turie, Višňové a Varín.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 66 228,0600 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane 
lesa2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca 
do 31. júla, sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. mája do 31. júla a výra skalného od 1. marca do 31. mája, 
ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov žlny sivej, kuvika kapcavého, ďatľa bielochrbtého, ďatľa 
čierneho, muchárika bielokrkého, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, kuvika vrabčieho, strakoša sivého, žltochvosta lesného, ďatľa 
trojprstého a muchárika červenohrdlého okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu,3) ak tak 
určí obvodný úrad životného prostredia,

c) budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v blízkosti hniezda orla skalného, ak tak určí obvodný úrad ži-
votného prostredia,

d) organizovanie verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenské-
ho podujatia od 15. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách orla skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnatých porastov4) okrem ich obnovy,

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov od 1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára 
spôsobom od okrajov do stredu,

g) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, ktorých výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 
600 metrov od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia v období od 1. marca do 31. júla okrem vykonávania tejto činnosti v sú-
vislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu,5) ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych 
hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia pre-
ukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.
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§ 3

Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na Krajskom úrade životné-
ho prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v Dolnom Kubíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Marti-
ne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Námestove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Prievidzi, na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Ružomberku a na Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad 
obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

 

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

József Nagy v. r.

____________________
1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 § 36 ods. 6 a § 56 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 2 až 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.

5)  Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení 
neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 27. mája 2005, čiastka 94, strany: 1938 – 1967

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 216/2005 Z .z. z 29. apríla 2005,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Malé Karpaty (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účely zachovania biotopov druhov vtákov 
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného, výra skalného, lelka les-
ného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika 
červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta 
lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava III v katastrálnych územiach Rača a Vajnory, v okrese Bratislava IV v katastrál-
nom území Záhorská Bystrica I, v okrese Malacky v katastrálnych územiach Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, 
Kuchyňa, Pernek, Jablonové, Lozorno, Turecký vrch, Stupava, Borinka I, Mást II, Marianka, v okrese Myjava v katastrálnych územiach Bre-
zová pod Bradlom a Košariská, v okrese Pezinok v katastrálnych územiach Doľany, Častá, Dubová, Modra, Píla, Pezinok, Budmerice, Veľké 
Tŕnie, Malé Tŕnie, Limbach, Grinava, Neštich, Svätý Jur, v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Prašník, Dolný Lopašov, Chtelnica, 
Kočín, Lančár, Šterusy, v okrese Senica v katastrálnych územiach Hradište pod Vrátnom, Plavecký Peter a v okrese Trnava v katastrálnych 
územiach Dobrá Voda, Dechtice, Buková, Smolenice, Lošonec, Smolenická Nová Ves, Horné Orešany, Dolné Orešany a Dlhá.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 50 633,6 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, 1) ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje

a) vykonávanie výchovnej a obnovnej ťažby, 2) zalesňovania, 3) ochrany lesa 4) a sústreďovania dreva 5) (ďalej len „lesohospodárska činnosť“) 
od 1. marca do 30. júna,

b) vykonávanie obnovnej ťažby iným spôsobom ako účelovým výberom v lesoch ochranných a lesoch osobitného určenia, 6)

c) obnovná ťažba veľkoplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu a holorubným hospodárskym spôsobom v hospodárskych 
lesoch,

d) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán 
ochrany prírody“), 7)

e) umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvážnice,

f) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy alebo cyklotrasy.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa na pozemkoch okrem častí 
uvedených v odseku 1 považujú

a) lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych prác od 15. februára do 15. júla vykonávaná v blízkosti hniezda, ak tak určí 
orgán ochrany prírody,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí orgán ochrany prírody,

c) rozorávanie trvalých trávnych porastov.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a časti chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohe č. 2, sú uložené 
na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v krajských úradoch životného prostredia v Bratislave, Trnave a Trenčíne a v ob-
vodných úradoch životného prostredia v Bratislave, Malackách, Myjave, Pezinku, Piešťanoch, Senici a Trnave.
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§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

László Miklós v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 1

Vymedzené priestory sa nachádzajú v okrese Bratislava III - v katastrálnych územiach Rača a Vajnory, v okrese Malacky - v katastrálnych 
územiach Borinka I, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica, Stupava, a v okrese Myjava 
- v katastrálnych územiach Brezová pod Bradlom, v okrese Pezinok - v katastrálnych územiach Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Svätý 
Jur, Neštich, Limbach, Malé Tŕnie, Modra, Grinava Pezinok, v okrese Piešťany - v katastrálnych územiach, Chtelnica, Lančár, v okrese 
Senica - v katastrálnych územiach Hradište pod Vrátnom a Plavecký Peter, v okrese Trnava - v katastrálnych územiach Buková, Dechtice, 
Dlhá, Dobrá Voda, Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošonec, Smolenice a Smolenická Nová Ves. Celková výmera území, kde je zakázané 
vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 1, je 5 224 hektárov.

 

V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie: Borinka I
740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 740/15, 808/2-časť, 808/3, 808/4, 808/5, 809/2, 809/3, 809/4, 812/1, 812/6, 812/7, 812/8, 812/12-časť, 812/13, 
812/16, 812/17, 813/6, 813/8, 815, 818/1, 818/2, 824/2, 824/5, 827-časť, 1321-časť, 1322/1-časť, 1322/2, 1323-časť, 1324-časť, 1326-časť, 
1327, 1328, 1329, 1330-časť, 1331/1-časť, 1331/2, 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1331/7, 1331/9, 1331/11, 1332-časť, 1333/1-časť, 1333/2, 
1339, 1343-časť, 1346, 1347/1, 1348, 1351-časť, 1352-časť, 1355/1-časť, 1355/2, 1355/3, 1356, 1357, 1376-časť, 1410-časť, 1413-časť.

Katastrálne územie: Brezová pod Bradlom
4225-časť.

Katastrálne územie: Budmerice
2636, 2643/1, 2643/2, 2645, 2651/1-časť, 2653-časť, 2654-časť, 2655, 2656, 2766/1-časť.

Katastrálne územie: Buková
5212/1-časť.

Katastrálne územie: Častá
2949/1, 2949/6, 3000/1-časť, 3008-časť, 3019/0/3, 3020/0/2, 3021/0/2, 3022/0/2, 3041/1/3-časť, 3076/1-časť, 3092-časť, 3093/-časť, 3099/1-
časť, 3099/2-časť, 3102-časť.

Katastrálne územie: Dechtice
3562, 3617, 3621, 3622, 3639/1, 3639/2, 3686, 3720, 3752.

Katastrálne územie: Dlhá
2126/1, 2126/2, 2132, 2200, 2225, 2227, 2228, 2238, 2254, 2358, 2365, 2368, 2369, 2382/1, 2382/2, 2391, 2393, 2397, 2399, 2401/2, 2438/1, 
2438/2, 2442, 2460, 2461, 2510, 2530/1, 2530/2, 2603, 2604, 2605, 2666, 2779.

Katastrálne územie: Dobrá Voda
4046/1-časť, 4052-časť, 4072-časť, 4073-časť, 4074-časť, 4075-časť, 4082/1-časť, 4082/2, 4085-časť, 4090/1-časť, 4096.

Katastrálne územie: Doľany
2911/1-časť, 2936-časť, 2937-časť, 2977-časť, 2996/2, 3041-časť, 3044-časť, 3045-časť, 3051-časť, 3053-časť, 3078-časť, 3086-časť, 3099/0/1-
časť, 3114-časť.

Katastrálne územie: Dolné Orešany
2643, 2709/1, 2709/2, 2709/3, 2710/1, 2710/2, 2710/3, 2711, 2716/2, 2716/3, 2716/4, 2716/5, 2716/6, 2722/1, 2722/2, 2722/3, 2726/1, 2728/1, 
2728/2, 2728/3, 2729, 2730, 2731, 2732/1, 2732/2, 2732/3, 2777/1, 2777/2, 2777/3, 2777/4, 2777/5, 2777/6, 2777/7, 2777/10, 2778/1, 2778/2, 
2779/2, 2779/3, 2780/1, 2780/2, 2780/3, 2780/4, 2781, 2782/1, 2782/2, 2792, 2800, 2803, 2804/1, 2805/1, 2805/2, 2805/3, 2805/4, 2805/5, 
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2806/1, 2806/2, 2807, 2808/1, 2809, 2810/1, 2810/2, 2811/1, 2811/2, 2813/1, 2813/2, 2814/1, 2814/2, 2815/1, 2815/2, 2816, 2817/1, 2817/2, 
2818/1, 2818/2, 2820/1, 2820/2, 2821/1, 2821/2, 2826, 2827, 2828, 2831, 2832/1, 2832/2, 2832/3, 2833, 2835/1, 2835/2, 2835/3, 2835/4, 
2835/5, 2836, 2839, 2847/1, 2847/2, 2848, 2850, 2852/1, 2852/2, 2852/3, 2852/4, 2852/5, 2852/6, 2852/7, 2853/1, 2853/2, 2854, 2855, 2856/1, 
2856/2, 2856/3, 2857, 2958/1, 2958/2, 2958/3, 2958/4, 2959/1, 2959/2, 2960/1, 2960/2, 2960/3, 2961, 2962, 2969, 3133, 3264/2, 3432, 3434, 
3435, 3436/1, 3613/1, 3613/2, 3613/3, 3613/4, 3613/5, 3631/1, 3631/3, 3631/4, 3631/5, 3631/6, 3631/7, 3631/8, 3631/9, 3631/10, 3679, 3680, 
3681, 3688/1, 3688/2, 3835, 3883, 3889, 3905/1-časť, 3933-časť, 3934-časť, 3935-časť, 3960-časť, 3965-časť, 3966-časť, 3968-časť.

Katastrálne územie: Dubová
1771-časť, 2224/1-časť, 2236/1-časť, 2250/1-časť.

Katastrálne územie: Grinava
1354/2, 1354/4, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1375, 1390/1, 1390/3, 1394, 1397/1, 1397/2, 1401, 1412, 1416, 1418, 1428, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 
1434/4, 1434/5, 1444, 1449/1, 1449/3, 1451, 1452, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1454/4, 1459/1, 1459/2, 1459/3, 1459/4, 1469/1, 1469/2, 1478, 
1484, 1485, 1496/1, 1496/2, 1496/3, 1496/4, 1496/5, 1503, 1520, 1541, 1606, 1608, 1619, 1621, 2046, 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2083/4, 2083/5, 
2083/6, 2083/7, 2083/9, 2083/10, 2083/11, 2098, 2101, 2137/0/1, 2139/1-časť, 2139/1/1, 2141-časť, 2146/1/1, 2173/1, 2173/2, 2173/3, 2173/4, 
2173/5, 2198/1, 2198/2, 2198/3, 2212, 2230, 2244/1, 2244/2, 2244/3, 2244/4, 2244/5, 2251, 2256, 2257, 2258, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2270/1, 
2270/2, 2270/3, 2270/4, 2270/5, 2281, 2286/1, 2286/2, 2286/3, 2286/4, 2286/5, 2286/6, 2286/7, 2286/8, 2286/9, 2286/10, 2286/11, 2286/12, 
2289, 2290, 2292/1, 2292/2, 2294, 2297, 2301, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2323/1, 2323/2, 2323/3, 2323/5, 2324/1, 2324/2, 2335, 2338/1, 2338/2, 
2338/3, 2338/4, 2338/5, 2348, 2349, 2356, 2357, 2366/1, 2366/2, 2366/3, 2366/4, 2366/5, 2366/6, 2366/7, 2366/8, 2366/9, 2366/10, 2366/11, 
2366/12, 2366/13, 2366/14, 2366/15, 2366/16, 2393/1, 2393/2, 2393/3, 2398, 2401, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408/1, 2408/2, 2408/3, 2408/4, 
2410, 2412, 2416, 2419, 2420, 2422, 2424, 2425, 2430/1, 2430/2, 2430/3, 2431, 2460, 2461, 2473, 2474, 2479/1, 2479/2, 2481, 2482, 2491, 
2492.

Katastrálne územie: Horné Orešany
700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6, 700/7, 700/8, 700/9, 700/10, 700/11, 701/1, 701/2, 714, 715, 717, 720/3, 723/0/1, 723/0/2, 726/2, 
726/4, 730/2, 732/2, 734/2, 734/4, 736/2, 736/3, 736/4, 744/2, 744/4, 744/5, 745/3, 752/2, 754/2, 754/2/1, 754/2/2, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 
757/1, 757/2, 763/2, 764/1, 764/2, 764/3, 766/3, 766/5, 776/2, 778, 782/1, 783, 791/2, 794, 795/1, 796/1, 796/3, 798/1, 798/2, 798/3, 799/1, 
799/2, 799/3, 799/4, 800/2, 801/1, 801/2, 801/3, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 804/1, 804/2, 804/4, 804/5, 804/6, 
804/7, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 806/1, 806/2, 807/1, 807/2, 808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 808/5, 809/1, 809/2, 810/1, 811/1, 
811/2, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 823/1, 823/3, 824, 825/1, 825/2, 825/3, 826, 827/1, 827/2, 828/1, 
828/2, 828/3, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 830/7, 831, 832, 833, 834, 836/1, 836/2, 837/1, 837/4, 837/5, 837/6, 837/7, 
837/8, 837/9, 837/10, 838, 840, 842/1, 842/2, 842/3, 843/1, 843/2, 844/1, 844/3, 845/1, 845/2, 846, 851/3, 852/4, 860/1, 862, 865/2, 870/2, 
870/3, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 873/1, 873/2, 873/3, 874/2, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 877, 
878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 879, 880/1, 880/2, 880/3, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 
882/5, 882/6, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 887/3, 887/4, 887/5, 887/6, 887/7, 888/1, 888/2, 893/1, 893/2, 895, 
896/1, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 904/2, 904/4, 916/1, 930/1, 930/2, 933/1, 933/2, 933/3, 935/2, 937/1, 937/4, 939/1, 940, 947, 948/1, 948/2, 
948/3, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 950/1, 950/2, 950/3, 953, 954, 955/1, 955/2, 955/3, 958/2, 961/1, 962, 964, 1939/1-časť, 1979/1, 1979/2, 
2004/121, 2004/134, 2005/3-časť, 2014/1-časť, 2014/4-časť, 2014/8-časť, 2014/9-časť, 2014/10, 2014/11, 2019/1-časť, 2020-časť, 2021-časť, 
2052-časť, 2079-časť, 2080-časť, 2125-časť, 2147-časť.

Katastrálne územie: Hradište pod Vrátnom
6776-časť.

Katastrálne územie: Chtelnica
3296/0/1, 3296/0/2, 2779, 2782, 2956, 2973, 2974/0/1, 2974/0/2, 2975, 2979, 2980, 2984/1/1, 2984/1/2, 2985, 2986/1, 3288, 3290, 3292, 3294, 
3295, 3298, 3300, 3301, 3302/1, 3303, 3304, 3306, 3308, 3310, 3314/1, 3314/2, 3325/1, 3339, 3341, 3357, 3360, 3381, 3383/2, 3402, 3468/2-
časť, 3471-časť.

Katastrálne územie: Kuchyňa
7950/3, 8834, 8835, 8880, 8910, 8949, 8951, 8990, 9142, 9170, 9180, 9210, 9245, 9315, 9417/2, 9417/2, 9729, 9764, 9900, 10020, 10024, 
10071, 10072, 10103, 10495/1, 10634, 10650/1, 10650/2, 10747, 10890, 10970, 11060/1, 11060/3, 11060/4, 11060/5, 11240/15/1, 11240/15/2, 
11358/5/1, 11358/5/2, 11358/50/1, 11358/50/2, 11361, 11362/1, 11362/2, 11394, 11395, 11398-časť, 11399-časť, 11400-časť, 11401-časť, 
11402-časť, 11404- časť, 11405-časť, 11406-časť, 11409-časť, 11410-časť, 11411-časť, 11412-časť, 11423-časť, 11427, 11432- časť, 11437-časť, 
11438-časť, 11452, 11453, 11454-časť, 11455, 11456-časť, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461-časť, 11476-časť, 11477-časť, 11478, 11479, 
11480, 11481, 11593-časť, 11634-časť, 11635-časť, 11636- časť, 11637-časť, 11638-časť, 11640-časť, 11641-časť, 11642-časť, 11643-časť, 
11644-časť, 11645-časť, 11689/1, 11808-časť, 11809-časť, 11810-časť, 11826-časť, 11829-časť, 11833-časť, 11834-časť, 11840-časť, 11864/1-
časť, 11865/1, 11906-časť, 11907, 11908-časť, 11909-časť, 11958.

Katastrálne územie: Lančár
4109-časť, 4118-časť.
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Katastrálne územie: Limbach
1812/0/3, 1813/0/1, 1867-časť, 1870/1-časť, 1882-časť, 1887/1-časť.

Katastrálne územie: Lošonec
1085, 1145/1, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1181/1, 1181/2, 1342, 1472/1, 1563, 1594, 1595, 1598, 1607, 1624, 1646, 1648/1, 
1648/2, 1649, 1650, 1664/1, 1673/1, 1742, 1756, 1757, 1840, 1853/1, 1853/8, 1913, 1915, 1916, 1920, 1942, 1949, 1951/1, 2014/1, 2014/8, 
2014/9, 2014/10, 2014/11, 2014/14, 2015, 2068/1-časť, 2118, 2127, 2149/34, 2149/35, 2149/37, 2149/38, 2149/39, 2149/40, 2156, 2157, 
2158, 2160, 2169, 2197-časť, 2256-časť, 2257-časť, 2258-časť, 2259-časť, 2260-časť, 2260/1, 2268/1-časť, 2274-časť, 2291/1-časť, 2291/8-časť, 
2293/1-časť, 2293/4-časť.

Katastrálne územie: Lozorno
9800-časť, 9801-časť, 9805-časť, 9864-časť, 9877/0/1-časť, 9879, 9882-časť, 9886-časť, 9888-časť, 9892-časť, 9895, 9897, 9900.

Katastrálne územie: Malé Tŕnie
489/3, 649/1, 649/2, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 680/8, 680/9, 680/10, 680/11, 680/12, 680/13, 680/14, 680/15, 680/16, 
680/17, 680/18, 680/19, 680/20, 680/26, 680/27, 761/3, 766, 767, 768, 778, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 780/5, 780/6, 780/7, 780/8, 796-časť, 
799-časť, 802-časť, 803-časť, 808, 810/1, 810/2, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 830/7, 830/8, 830/9, 830/10, 830/11, 830/12, 830/13, 
830/14, 830/15, 830/16, 830/17, 830/18, 830/19, 830/20, 830/21, 830/22, 830/23, 830/24, 848/1.

Katastrálne územie: Modra
6327, 6334, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 
6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370/20, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6378, 6379, 6380, 6381, 
6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 
6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6506, 6507, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 
6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 
6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6552, 6553, 6554, 6625, 6635/2, 6686, 6714, 6732, 6733, 
6736, 6737, 6739, 6740, 6741, 6742, 6744, 6748, 6749, 6750, 6751, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 
6864, 6865, 6865/10, 6865/20, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 
6885, 6887, 6888, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 
6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6942, 7010, 7012, 
7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7126-časť, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7139, 7140, 
7141, 7143, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7153, 7154, 7163, 7164, 7165, 7166, 7258, 7259, 7260, 7261, 7263, 7264, 7266, 7268, 7269, 
7270, 7271, 7272, 7273, 7363, 7373, 7374, 7375, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 
7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 
7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 
7449/10, 7449/20, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 
7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 
7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 
7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 
7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7645, 7646, 
7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7668, 7671, 7672, 
7673, 7674, 8123-časť, 8126-časť, 8160-časť, 8169-časť, 8182-časť, 8197-časť, 8212-časť, 8213-časť, 8214-časť, 8219-časť, 8274-časť.

Katastrálne územie: Neštich
461/2-časť, 462-časť, 465, 466/1-časť, 469, 470/1-časť, 472-časť, 482/1-časť, 485-časť, 501/1-časť.

Katastrálne územie: Pernek
746/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 893, 5979-časť, 5980-časť, 5981-časť, 5991-časť, 5992-časť, 5993-časť, 5994, 5995-časť, 5998, 5999-časť, 
6000, 6003, 6026, 6027, 6028, 6029, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039-časť, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6118, 6119, 
6120, 6121-časť, 6122-časť, 6130, 6133, 6134, 6135, 6136, 6139-časť, 6153/1-časť, 6183-časť, 6184, 6185-časť, 6186-časť, 6187, 6189-časť, 
6191-časť, 6264-časť, 6265-časť, 6269-časť, 6271-časť, 6274-časť, 6275-časť.

Katastrálne územie: Pezinok
6211, 6212/1, 6212/2, 6240/2-časť, 6254/1-časť, 6285/1-časť, 6298/1-časť, 6730-časť, 6738-časť.

Katastrálne územie: Plavecké Podhradie
498/1, 803/1, 803/2, 803/3, 804, 805, 806/1, 806/2, 807, 808, 809/1, 809/2, 812/1, 812/2, 827, 842, 844/1, 844/2, 859, 898, 899, 920, 957/1, 
957/2, 1028/1, 1028/2, 1029/0/1, 1029/0/2, 1030, 1150/1, 1150/3, 1203, 1209, 1210, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 1213, 1214, 1215, 1216/1, 1216/2, 
1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1216/10, 1216/11, 1217/1, 1217/2, 1217/3, 1221/1, 1221/2, 1237/1, 1272, 1337/1, 
1337/2, 1370, 1376/2, 1376/3, 1406, 1408, 1410, 1413/1, 1417, 1418, 1420/1, 1420/2, 1420/4, 1420/5, 1420/6, 1420/7, 1420/8, 1422/1, 1422/2, 
1425/1, 1425/2, 1426/2, 1429/2, 1434/5, 1437/3, 2129/1/1, 2130/0/1, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136/0/1, 2137, 2138/0/1, 2140/0/1, 
2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2189-časť, 2215, 2262/0/1, 2262/0/2, 2263, 
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2271-časť, 2274-časť, 2275-časť, 2277-časť, 2279-časť, 2284-časť, 2285-časť, 2290-časť, 2321, 2324/0/2, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 
2331, 2332, 2347/0/2, 2349/0/2, 2350, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356/0/1, 2356/0/2, 2357/0/2, 2358, 2359/0/1- časť, 2361/0/2, 2362, 2363, 
2364/0/2, 2368/0/2, 2375/0/2, 2378/0/2, 2379/0/2, 2380/0/1, 2380/0/2, 2381, 2382/0/1, 2382/0/2, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388/0/2, 
2389, 2411/0/2, 2419/2/1, 2419/2/2, 2419/2/3, 2158/0/1.

Katastrálne územie: Plavecký Mikuláš
1444, 1490/1, 1490/2, 1491, 1550, 1563, 1566/1, 1567, 1570, 1575/1, 1575/2, 1595/1, 1595/2, 1599, 1607/0/1, 1607/0/2, 1629, 1630/1, 1630/2, 
1675/1, 1675/2, 1686, 1750-časť, 5390/1/2, 5401/4, 5402/3, 5402/13, 5402/15, 5404, 5406/2, 5408, 5429/2/2, 5430/0/2, 5431/0/2, 5434/0/2, 
5440/0/2, 5441, 5442, 5443/0/2, 5444/1/2, 5540/0/2, 5541, 5542/1, 5542/2, 5543, 5544, 5545, 5546/2, 5583/0/2, 5584, 5585, 5586/0/2, 5587, 
5588, 5589, 5590, 5591-časť, 5593/0/2.

Katastrálne územie: Plavecký Peter
4124-časť, 4127, 4128-časť, 4129-časť.

Katastrálne územie: Rača
6044-časť.

Katastrálne územie: Rohožník
853/1-časť, 959-časť, 961/2, 962/2-časť, 963-časť, 968, 972, 973, 976-časť, 977-časť, 984-časť, 985, 986-časť, 988-časť, 989-časť, 1015, 1016-
časť, 1017, 1022-časť, 1023-časť, 1027-časť, 1029-časť, 1030-časť, 1032, 1033/1, 1034-časť, 1059/4, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 
1060/6, 1060/7, 1060/9, 1069/1, 1069/2, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 914/0/2, 915, 916, 917/0/2, 918/1-časť, 919/1-časť, 919/2-časť, 
919/3, 919/4, 926/0/2, 927/0/2.

Katastrálne územie: Smolenice
2001-časť, 2003-časť, 2004-časť, 2010-časť, 2022/1-časť, 2023-časť, 2024/1-časť, 2024/1-časť, 2024/2, 2035-časť, 2039-časť, 2040-časť, 2042-
časť, 2069-časť, 2088-časť, 2089/1-časť, 2286-časť.
 
Katastrálne územie: Smolenická Nová Ves
1066-časť.

Katastrálne územie: Sološnica
5352-časť, 5360-časť, 5361-časť, 5362, 5363, 5364, 5366, 5373-časť, 5376-časť, 930/1, 933/1, 934/1, 940/1, 948/1, 953/1, 966/1, 970/2, 986/2, 
1112/4, 1112/5, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1150/1, 1165, 1167/1, 1167/2/1, 1167/2/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5, 1168/2/2, 1171/0/2, 1172, 1173, 
1175, 1184, 1190/1/2, 1193, 1194, 1195/1/2, 1197/1, 1197/3, 1197/4, 1199, 1200, 1201, 1202, 1276, 1300, 1326, 1415, 1522, 1630, 1660, 1694, 
1697/1, 1697/2, 1697/3, 1698/1, 1698/2, 1698/3, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494/0/2, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500/0/2.

Katastrálne územie: Stupava
1489-časť, 1493/1-časť, 1493/6-časť, 1493/10, 1493/11, 1494/1-časť, 1494/2, 1495/1-časť, 1495/2, 1495/4, 1495/6, 1495/7, 1495/8, 1495/9, 
1495/10, 1495/11, 1495/12, 1495/14, 1495/15, 1495/16, 1495/17, 1496-časť, 1497, 1498, 1499/1-časť, 1499/2-časť, 1500, 1501, 1502, 1505, 
1506, 1507, 1508, 1509/4, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1549/1-časť, 1563-časť, 1564-časť, 1571-časť, 1673/1-časť.

Katastrálne územie: Svätý Jur
777/2, 778, 779, 782, 783, 784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 786/1, 786/2, 787/1, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 798/1, 798/2, 799/1, 
799/2, 800/1, 800/2, 800/3, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 808/1, 808/5, 812/2, 817, 819, 820, 823, 824, 825/1, 825/2, 826/2, 830/1, 830/2, 831, 
832/2, 833, 834/1, 834/2, 835, 836, 839/1, 840/1, 840/2, 841, 842, 843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 846, 847/1, 847/2, 847/3, 848/1, 
848/2, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 857/1, 858, 859, 860, 862, 863, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875/1, 875/2, 876/1, 876/2, 877/1, 
877/2, 877/5, 879/2, 883/1, 888, 892/2, 893/2, 897, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 
923, 925, 926, 927, 928/1, 928/2, 928/3, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 940/1, 940/3, 941, 954, 955, 956, 958, 961, 962, 963, 
964/1, 964/1, 964/2, 965/1, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 974/1, 974/2, 974/3, 975, 1035, 1059, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1062, 1063, 1077/1, 
1081, 1082, 1083, 1084/1, 1085, 1086, 1090/1, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1094/1, 1094/2, 1096, 1097, 1097/1, 1097/2, 1098/2, 1099, 1100/1, 
1100/2, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1114/1, 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1115/5, 
1116/1, 1116/2, 1116/3, 1117, 1118/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1118/5, 1118/6, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1121, 1124/1, 1150, 1151/1, 1222, 
1224, 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1228, 1235, 1253, 1255, 1257/1, 1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7, 1257/8, 1259, 1261, 1264, 
1265, 1267, 1268/2, 1269, 1271, 1272, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1276/5, 1276/6, 1276/7, 1276/8, 1276/9, 1277, 1278, 1281/1, 1281/2, 
1281/3, 1281/4, 1285/1, 1286, 1312/39, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327, 1329, 1330, 1332, 
1333, 1335, 1363/1, 1363/2, 1490, 1492, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1510/7, 1510/8, 1510/9, 1510/10, 1510/11, 1516, 
1517, 1519, 1526, 1527, 1528/2, 1529, 1534, 1535/1, 1535/2, 1536/1, 1536/2, 1537, 1538, 1539, 1540, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 
1558, 1559, 1560, 1567, 1573, 1574, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583/1, 1583/2, 1583/3, 1583/4, 1584, 1605, 1652/1, 1735, 1738, 
1739, 1744/1, 1745/2, 1748/1, 1748/2, 1750, 1782/6, 1782/8, 1789, 1790, 1791/1, 1791/2, 1797/1, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802/1, 1803/1, 
1804, 1805, 1809, 1810/1, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1821/2, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826/1, 1826/2, 1827, 1828, 1829, 
1830/1, 1830/2, 1831, 1832, 1834/1, 1835, 1836, 1837, 1838/1, 1838/2, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 
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1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1900, 1901, 1911/2, 1911/3, 1912, 1913, 2277, 2278, 2537, 2543/1, 
2543/2, 2544, 2546, 2547, 2550, 2551/2, 2554/1, 2554/2, 2555/1, 2555/2, 2558/1, 2558/2, 2558/3, 2559, 2563/1, 2563/2, 2566, 2567/1, 2567/2, 
2568, 2570, 2571/1, 2571/2, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579/1, 2581, 2582/2, 2583/2, 2584, 2585, 2591, 2593, 2597, 2598, 2605, 2626, 2627, 
2630, 2661, 2809, 2846/1, 2846/2, 2847, 2848, 2851, 2852, 2853, 2855, 2856, 2857, 2859, 2860/1, 2860/2, 2863, 2865/1, 2865/2, 2865/3, 2866, 
2868/1, 2868/2, 2869, 2870, 2873/1, 2873/2, 2874/1, 2874/2, 2882, 2892, 2893, 2910, 2934, 2935, 2986, 2987, 2990/1, 2990/2, 2990/3, 2990/4, 
2990/5, 2990/6, 2990/7, 2990/8, 2991, 2993/1, 2993/2, 2993/3, 2994, 2998, 2999/1, 2999/2, 2999/3, 3001/1, 3001/2, 3002/1, 3002/2, 3002/3, 
3002/4, 3002/5, 3003, 3004/1, 3004/2, 3004/3, 3004/4, 3006, 3038, 3042, 3044/1, 3044/2, 3044/3, 3044/4, 3044/5, 3044/6, 3049, 3091, 3092, 
3093, 3094/1, 3094/2, 3094/3, 3094/4, 3101, 3469, 3470, 3471/1, 3471/2, 3471/3, 3472, 3473, 3480, 3482, 3483, 3484/1, 3484/2, 3484/3, 3486, 
3487, 3488/1, 3488/2, 3490/3, 3567, 3571, 3581, 3591, 3591, 3600, 3602, 3605, 3606, 3607/1, 3608, 3610, 3612, 3614, 3615, 3619, 3620/2, 
3621, 3622, 3625, 3626, 3627, 3630, 3632, 3633, 3635, 3636, 3638, 3670/2, 3670/3, 3670/4, 3670/5, 3670/6, 3671/1, 3671/2, 3671/3, 3672/1, 
3672/2, 3673/1, 3673/2, 3674/1, 3674/2, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3690, 3693, 3698, 3699, 3700, 3705, 3706/2, 3707, 3708/1, 
3708/3, 3708/5, 3708/6, 3708/7, 3708/8, 3711/1, 3711/4, 3711/5, 3711/8, 3711/9, 3742, 3765, 3766, 3771, 3846, 3847, 3855, 3857, 3859, 3860, 
3869, 3871, 3900, 3923, 3928/1, 3928/2, 3928/3, 3928/4, 3928/5, 3935, 3944/1, 3944/2, 3944/3, 3944/4, 3951/1, 3951/2, 3951/3, 3951/4, 
3951/5, 3951/6, 3954, 3963/2, 3969, 3986, 3986/2, 3987/1, 3998, 3999, 4056, 4057, 4058/1, 4058/2, 4059/1, 4059/2, 4059/3, 4059/4, 4060/1, 
4060/2, 4060/3, 4060/4, 4061/1, 4061/2, 4062/1, 4062/2, 4063, 4064/1, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066/1, 4066/2, 4067/1, 4074/5, 4074/6, 4094, 
4095, 4096, 4097, 4098, 4099/1, 4099/2, 4100, 4101, 4119, 4122, 4123, 4126, 4127, 4131, 4132, 4133, 4137, 4138, 4139, 4140/1, 4140/2, 4141, 
4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147/1, 4147/2, 4148, 4149, 4150, 4152/3, 4152/4, 4232, 4241, 4245, 4290, 4292, 4296, 4301/1, 4301/2, 4301/3, 
4301/4, 4301/5, 4301/6, 4301/7, 4328, 4329, 4330, 4338, 4346/1, 4346/2, 4346/3, 4346/4, 4347, 4351, 4351, 4355, 4357, 4359, 4360, 4363, 
4364/2, 4366/1, 4366/2, 4369/1, 4369/2, 4371, 4372, 4373, 4374, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4384, 4385, 4386, 4387, 4387, 4388, 
4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394/1, 4394/2, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403/1, 4403/2, 4409, 4411, 4422/1, 4423, 
4424/1, 4425, 4428, 4430, 4434/1, 4461/1, 4464, 4465, 6741-časť, 6748/1/2, 6748/5, 6748/6.

Katastrálne územie: Vajnory
2217/2, 2262, 2264, 2265, 2267/1, 2267/2, 2406/3, 2416, 2417, 2418, 2419/1, 2419/2, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/6, 2420, 2421, 2422, 
2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2455, 2457/1, 
2457/2, 2459/4, 2527, 2611, 2654, 2655, 2656/1, 2656/2, 2662-časť, 2773/2.

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) 
podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.

Lesný hospodársky celok Trstín, stav JPRL k 1. 1. 1999
167a, 596, 597, 598a, 598b, 600, 601, 602, 603a, 603b, 603c, 604, 605, 606a, 606b, 606c, 607, 609a, 609b, 610, 614, 622, 637, 638a, 639a, 650.

Lesný hospodársky celok Vrbové, stav JPRL k 1. 1. 2003
471.

Lesný hospodársky celok Dechtice, stav JPRL k 1. 1. 1999
11, 15, 40, 42, 45, 59, 60a, 60b, 63, 66, 86, 87, 88, 89a, 89b, 90, 91, 92, 93, 94, 95a, 95c, 95d, 98, 99, 100, 102a, 126, 127a, 127b, 127c, 128, 129, 
130, 131a, 131b, 132, 133, 141a, 141b, 141c, 141d, 142, 144a.
 
Lesný hospodársky celok Chtelnica, stav JPRL k 1. 1. 1993
145, 165, 171, 172a, 182, 209.

Lesný hospodársky celok Majdan, stav JPRL k 1. 1. 1999
18, 69, 70, 109, 114, 119, 122a, 122b, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132a, 132b, 140, 141, 143, 144a, 144b, 144c, 144d, 144e, 146, 148, 
153, 164, 168, 169, 170, 171, 172a, 172b, 173, 174, 175, 176, 177, 183, 191, 196a, 196b, 197, 198, 199, 200, 208, 211, 214, 220, 241, 252, 259, 
264, 267, 272, 274, 277b, 278, 282a, 282b, 282c, 284, 301, 302, 313, 317, 319, 321, 323, 335, 347a, 347b, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 379, 402, 403, 404, 424, 460, 462, 468a, 497, 524a, 528, 537, 567, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575a, 
575b, 576, 577, 578, 580, 581, 654a.

Lesný hospodársky celok Píla, stav JPRL k 1. 1. 1999
7, 18, 21, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 88, 89, 109, 110, 113, 114, 119, 125, 148a, 149, 155, 175, 176, 409, 441, 442, 469, 539, 543, 544, 595a, 596a, 
610, 611, 612a, 612b, 613a, 613b, 630, 631, 675, 678, 682, 683, 693, 698.

Lesný hospodársky celok Modra, stav JPRL k 1. 1. 1999
166a, 166b, 166c, 185, 190, 193, 203b, 204, 205, 206, 212, 213, 216, 217, 223a, 254, 271, 312, 313, 327, 328, 329, 330, 332, 334, 366a, 371.
Lesný hospodársky celok Lozorno, stav JPRL k 1. 1. 1997
85, 120, 121a, 121b, 212, 215, 225, 250a, 251, 256, 269, 273, 291, 297, 312, 319, 341, 349, 351, 456, 501.

Lesný hospodársky celok Stupava, stav JPRL k 1. 1. 1996
82, 83, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131b, 132a, 132b, 133, 134, 135, 136, 137, 248a, 248b, 248c, 249, 250, 251a, 
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252, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 264, 265, 266a, 266b, 267.

Lesný hospodársky celok Rača, stav JPRL k 1. 1. 1996
534, 535, 536, 564, 565, 566, 589, 622, 646, 648, 670, 721, 752.

Lesný hospodársky celok Pezinok, stav JPRL k 1. 1. 1999
515a, 518, 522, 523, 524, 572, 579, 580a, 580b, 581, 629, 630, 631a, 631b, 632, 633a, 633b, 634, 635a, 635b, 636a, 636b, 661, 664, 667, 668a, 
668b, 677a, 677b, 769, 802.

Lesný hospodársky celok Sološnica, stav JPRL k 1. 1. 1997
44, 45a, 45b, 55, 77, 79, 81, 86a, 86b, 86c, 86d, 110a, 123, 125, 129a, 131, 135a, 213, 305a, 305b, 305c, 306a, 306b, 388a, 388b, 389a, 389b, 390, 
391, 392, 393, 394, 395a, 395b, 395c, 395d, 395e, 395f, 396, 397a, 397b, 398, 399, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 429, 482, 438a, 438b, 439a, 
439b, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 459, 527, 529a, 529b, 530, 545, 546a, 546b, 547, 548, 549, 559, 560a, 579, 580.

____________________
1)  § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
2)  STN 48 0001: 2003 Terminológia v lesnom hospodárstve. Hospodárska úprava lesa. Termíny a definície.
3)  STN 48 0015: 2003 Terminológia v lesnom hospodárstve. Lesníckotechnické meliorácie. Termíny a definície.
4)  STN 48 0003: 2003 Terminológia v lesnom hospodárstve. Ochrana lesa. Termíny a definície.
5)  STN 47 0005-1: 2003 Lesnícke lanovky. Terminológia a kategorizácia.
6)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov.
7)  § 4 ods. 2 a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 11, strany: 238 – 261

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Medzibodrožie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu bio-
topov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, brehule hnedej, bu-
čiačika močiarneho, bučiaka trsťového, ďatľa hnedkavého, ďatľa prostredného, haje tmavej, hrdličky poľnej, bučiaka nočného, chochlačky 
bielookej, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, kane popolavej, krutihlava 
hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielokrkého, muchára sivého, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čier-
nohlavého, rybára bahenného, rybára čierneho, rybárika riečneho, škovránka stromového, strakoša červenochrbtého, strakoša kolesára, 
včelára lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej, výrika lesného a zabezpečenia podmienok ich 
prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske 
Kľačany, Kucany, Malé Raškovce, Oborín, Ptrukša, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce a Veľké Slemence a v okrese Trebišov v katastrálnych 
územiach Bačka, Boľ, Borša, Boťany, Cejkov, Čierna, Kapoňa, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malý Horeš, Malý 
Kamenec, Nová Vieska pri Bodrogu, Nový Horeš, Pavlovo, Poľany, Pribeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá 
Mária, Svätuše, Svinice, Véč, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 33 753,7 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtá-
čieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje vykonávanie obnovnej ťažby holorubným hospodárskym spôsobom 1) okrem topoľových 
monokultúr, porastov jaseňa amerického a agátových porastov.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, haje tmavej a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad 
životného prostredia,

b) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár obnovovanej plochy lesného porastu ponechá menej ako tri stromy 
v rubnom veku na prirodzené dožitie,

c) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) pozemné aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov v blízkosti vodných alebo mokraďových biotopov, ak tak určí obvodný úrad 
životného prostredia,

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 3)

f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

g) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom 
od okrajov do stredu,

h) pozemné aplikovanie insekticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch alebo drevinách rastúcich mimo lesa,

i) pozemné aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na drevinách rastúcich mimo lesa, ostatných zatrávnených plochách, me-
dziach alebo porastoch trsti a pálky,

j) vykonávanie akýchkoľvek úprav pobrežnej vegetácie, najmä jej kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie 
alebo vytváranie priechodov, okrem vykonávania činnosti podľa osobitného predpisu, 4)
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k) kosenie alebo mulčovanie od 1. mája do 31. augusta na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného a kalužiaka červenonohého, ak tak určí 
obvodný úrad životného prostredia,

l) pozemné aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 5)

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Michalovciach a na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Trebišove.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 1

Vymedzený ekologickofunkčný priestor sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Beša, Čičarovce, Kapušianske Kľačany, 
Oborín, Ptrukša, Veľké Kapušany a v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Boťany, Kapoňa, Kráľovský Chlmec, Leles, Poľany, Soľnička, 
Svätá Mária, Zatín. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Beša:
721, 723, 731, 733, 736, 741, 743 časť.

Katastrálne územie Boťany:
1059, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1077, 1079, 1083, 1085, 1087, 1088, 1089, 1091, 1094, 1095/1, 
1095/2, 1096/1, 1096/2, 1100, 1101, 1102/2, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 
1123/1, 1123/2, 1123/3, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1138, 1139, 1140/1, 1141, 1142/1, 1142/2, 1143, 
1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1156/3, 1157, 1158, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163.

Katastrálne územie Čičarovce:
4246/3, 4246/4, 4325/1, 4325/3, 4325/4, 4380/1, 4385, 4396/1, 4396/2, 4396/3, 4444/2, 4553/4, 4605/13, 4695/1, 4705/2, 4705/4, 4719/1, 
4719/2, 4721, 4745/6, 4802/2, 4808, 4809/3 časť, 4811, 4815, 4817, 4819/1, 4819/3, 4820/2, 4820/4, 4821/2, 4821/3, 4821/4, 4869/1, 4890/1, 
4890/2, 4891, 4914/1, 4914/33, 4915, 4917/1, 4917/2 časť, 4927/2, 4947/3, 4948/1, 4992/1, 4993/1, 4995/3, 4995/4, 4995/8, 4996, 5005, 5006, 
5007.

Katastrálne územie Kapoňa:
262.

Katastrálne územie Kapušianske Kľačany:
744, 762, 767/2, 769/2, 769/3, 769/4, 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 771/2, 773/2, 774/2, 775/2, 777/2, 778/1, 778/10, 778/11, 778/12, 778/13, 
778/2, 778/3, 778/4, 778/5, 778/6, 778/7, 778/8, 778/9, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 783/1, 783/2, 783/3, 784/1, 784/2, 785/3, 785/4, 785/5, 
785/6, 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 789, 790, 798, 800, 802, 804, 805, 808/2, 809, 813, 814/1, 814/2, 816, 819/1, 819/2, 819/3, 820, 821, 855/1, 
855/3.

Katastrálne územie Kráľovský Chlmec:
11239/4, 11239/5, 11239/6, 11368/1, 11396/3, 11643/1.

Katastrálne územie Leles:
1772/2, 2103 časť, 2104, 2105, 2106, 2153, 2220, 2225/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2237, 2238, 2242, 2243, 2244/1, 
2244/2, 2244/3, 2287.
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Katastrálne územie Oborín:
3152/1, 3159/1, 3159/2, 3159/3, 3160, 3161/1, 3162/1, 3168, 3170/1, 3170/6, 3170/8, 3170/9, 3170/13, 3172/9, 3182/3, 3182/5, 3182/14, 
3182/16, 3187/1, 3187/2, 3188/2.

Katastrálne územie Poľany:
3804/1, 3815/5, 3920/27, 3920/28, 3931/1, 3931/3, 3933, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3955/4, 3956/1, 3956/2, 3956/3, 3957/2, 3957/3, 3958, 
3959, 3960/2, 3961/1, 3961/4, 3962, 3963, 3966/1, 3966/2, 3966/4, 3966/6, 3967/1 časť, 3967/2, 3967/10, 3967/11, 3967/12, 3968/1, 3971, 
3972, 3973, 3974, 3977/1, 3977/2, 3977/3, 3977/5.

Katastrálne územie Soľnička:
1858/14, 1863/1, 1863/2, 1863/3, 1863/4, 1863/5, 1863/6, 1911.

Katastrálne územie Svätá Mária:
1107/2, 1532/1, 1532/2, 1539/1, 1539/5, 1554/2, 1621/1, 1634, 1643, 1644, 1646/2, 1650, 1651, 1652/1, 1653, 1654, 1655, 1656.

Katastrálne územie Veľké Kapušany:
2387/1, 2388/1, 2883/1, 2883/10, 2883/13, 2883/2, 2883/3, 2883/5, 2883/8, 2884/1, 2884/4, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2887/4, 2935/44, 2935/67, 
2990/4, 2990/5, 2990/6, 2992/14, 2992/15, 2992/16, 5727/3, 5727/6, 5727/7, 5730/2, 5731/1, 5731/2, 5731/3, 5762/2, 5763/1, 5763/4, 5763/6, 
5849.

Katastrálne územie Zatín:
1439/7, 1430, 1441, 1442/21, 1442/22, 1442/23, 1442/24, 1442/25, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1447/5, 1447/6, 1450/1, 1450/2, 1450/3, 1451/3, 
1451/4.

____________________
1)  § 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

5)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 31. októbra 2009, čiastka 153, strany: 3308 – 3314

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 439/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priazni-
vého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kuvika kapcavého, sokola sťahovavého,  
orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, výra skalného, sovy dlhochvostej, kuvika vrabčieho, lelka lesného, žlny sivej, ďatla  
bielochrbého, ďatla čierneho, ďatla trojprstého, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, žltochvosta lesného, tetrova hlucháňa, 
tetrova hoľniaka a jariabka hôrneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnych územiach Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šu-
miac, Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Chyžné, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Huta, 
Muránska Zdychava a Revúčka, v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a v okrese Rožňava v katastrálnych územiach 
Rejdová a Čierna Lehota.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 25 796,46 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho alebo žlny sivej, 
ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla skalného a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad 
životného prostredia,

c) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do 
stredu od 1. mája do 30. júna.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Brezne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote a na Obvodnom úrade životného prostredia 
v Rožňave.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Dušan Čaplovič v. r.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 6. mája 2010, čiastka 77, strany: 1486 – 1505

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 189/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Nízke Tatry (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu bioto-
pov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, ďatľa 
trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, bociana čierneho, orla krikľavého, výra skalného, včelára lesného, ďatľa 
bielochrbtého, žlny sivej, ďatľa čierneho, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, prepelice poľnej, žltochvosta lesného, strako-
ša sivého, muchára sivého, lelka lesného a chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Baláže, Brusno, Donovaly, Hiadeľ, Medzibrod, 
Moštenica, Motyčky, Podkonice, Pohronský Bukovec, Priechod a Staré Hory, v okrese Brezno v katastrálnych územiach Bacúch, Braväco-
vo, Brezno, Bystrá, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Jarabá, Jasenie, Nemecká, Pohorelá, Polomka, Ráztoka, Šumiac, Telgárt, Valkovňa 
a Závadka nad Hronom, v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnych územiach Demänovská Dolina, Dúbrava, Iľanovo, Kráľova Lehota, 
Liptovské Kľačany, Lazisko, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Malužiná, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Ploštín, Vislavce, 
Východná, Vyšná Boca a Závažná Poruba, v okrese Poprad v katastrálnych územiach Liptovská Teplička, Vikartovce a Vernár a v okrese 
Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica a Ružomberok.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 98 168,5200 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov orla skalného, orla krikľavého, včelára lesného, bociana čier-
neho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, ďatľa bielochrbtého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého, muchárika červenohrdlého, muchárika 
bielokrkého, žltochvosta lesného a žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov 1) iným spôsobom ako od stredu do okrajov od 1. apríla do 30. júna 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade životného prostredia v Poprade, na Krajskom úrade život-
ného prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Brezne, 
na Obvodnom úrade životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Poprade a na Obvodnom 
úrade životného prostredia v Ružomberku.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

____________________
1)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 9, strany: 146 – 155

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, 
orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a za-
bezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Božčice, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, 
Kožuchov, Lastovce, Malý Ruskov,Milhostov, Nižný Žipov, Parchovany, Plechotice, Stanča, Trebišov, Úpor, Višňov, Vojčice, Veľký Ruskov, 
Zemplínsky Branč, Zemplínske Hradište, Zemplínsky Klečenov a v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Bánovce nad Ondavou, 
Hradišská Moľva, Horovce, Trhovište, Tušice a Tušická Nová Ves.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 15 906,56 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí 
obvodný úrad životného prostredia,

b) vykonávanie práva poľovníctva okrem práva poľovnej stráže a budovanie stavby vrátane poľovníckych zariadení v blízkosti hniezda orla 
kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov 1) od 1. apríla do 31. júla,

d) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu alebo ostatnej zatrávnenej plochy 2) na iný druh poľnohospodárskeho 
pozemku, 3)

e) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely 4) okrem líniových stavieb 5) alebo určených dobývacích 
priestorov,

f) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov do stredu od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche 
väčšej ako 0,5 hektára,

g) aplikovanie pesticídov na ostatných plochách 2) vrátane drevín rastúcich mimo lesa, úhorov alebo porastov trsti a pálky okrem činností 
vykonávaných podľa osobitných predpisov, 6)

h) aplikovanie pesticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania inváznych druhov rast-
lín, použitia desikantov pri obnove trvalých trávnych porastov alebo činností vykonávaných podľa osobitných predpisov, 6)

i) aplikovanie rodenticídov na ornej pôde alebo existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem záhradkárskych a chatových osád od 1. 
apríla do 31. septembra.

(2) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 7)
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia Košice, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trebišove a na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Michalovciach.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

____________________
1)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

2)  Pozemky s kódom 14420 a 14700 prílohy č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z. 
v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
5)  § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)  Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 až 51 zákona  

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon).

7)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 9, strany: 140 – 145

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 18/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov strakoša kolesára, ľabtušky poľnej a sokola červe-
nonohého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnom území Opatovský Sokolec, v okrese Komárno v ka-
tastrálnych územiach Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Čalovec, Kameničná, Kolárovo, Lipové, Okoličná na Ostrove, Sokolce - Lak, 
Sokolce - Turi a Zemianska Olča.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 8 297,7 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) likvidácia, zmenšovanie rozlohy alebo aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na zamokrených terénnych depresiách, ak tak určí 
obvodný úrad životného prostredia,

b) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 31. júla okrem odstraňovania následkov 
havárií alebo porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma dráh železničných tratí alebo vykonávania povodňových zabez-
pečovacích prác alebo povodňových záchranných prác, 1)

c) vykonávanie úmyselnej ťažby 2) od 1. apríla do 31. júla,

d)vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda sokola červenonohého od 
1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 4)

f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny 
porast,

g) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy,

h) rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo okrajov 
miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

i) mechanizovaná kosba okrajov účelových komunikácií bez súvislého porastu drevinami do 15. júna bežného kalendárneho roka,

j) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, na ostatných zatrávnených plochách, na me-
dziach alebo drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov,

k) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách a ich okrajoch alebo brehoch mate-
riálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov,

l) aplikovanie rodenticídov od 20. apríla do 30. septembra,

m) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo 
uzavretých stavieb. 5)

(2) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. c) a d) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 6)



307

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej repub-
liky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Komárne.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

____________________
1)  § 10 a 11 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
2)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
3)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

4)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5)  § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 10, strany: 187 – 193

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 23/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Parížske močiare (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa malého, trsteniarika tamariškového, kačice 
chrapľavej, včelárika zlatého, bučiačika močiarneho, kane močiarnej a husi divej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Maďarský Svodín, Nová Vieska, Strekov.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 376,58 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje

a) zasahovanie do pobrežnej alebo vodnej vegetácie od 1. marca do 15. augusta okrem údržby objektov alebo zariadení potrebných pre 
správu vodných tokov podľa osobitného predpisu, 1)

b) kosenie porastov trstiny, pálky alebo ostrice, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov 
havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov 2) alebo ostatných zatrávnených plôch, 2)

e) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla spôsobom od okrajov do stredu,

f) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 3)

g) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

h) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem odstraňovania inváznych 
druhov rastlín,

i) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu 2) od 15. marca do 
30. júna okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje

a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. a), b), e), f) alebo g),

b) lov rýb od 15. marca do 30. júna,

c) čerpanie vody do pojazdných cisterien.

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 4 považuje

a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. c), g) alebo h),

b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) ťažba piesku, hliny alebo iné poškodenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch.

§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.
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Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 1

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Maďarský Svodín, Nová 
Vieska, Strekov. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Gbelce:
13592/2, 13593/1, 13593/2, 13593/3, 13593/4, 13593/5, 13594/1, 13594/2, 13595, 13602/2, 13607/2 (časť), 13607/5, 13607/6.

Katastrálne územie Maďarský Svodín:
3100/9, 3100/13.

Katastrálne územie Nová Vieska:
1028, 1030, 1031, 1040, 1041, 1259, 1293 (časť), 1359, 1418/3, 1497 (časť), 2288/3, 2289/1, 2292/1, 2298, 2299/2, 2300/1, 2301, 2302/1, 2306, 
2307, 2308, 2309/1, 2309/3, 2309/8, 2312/1 (časť), 2323 (časť), 2997/1, 3514/1 (časť), 3514/2 (časť), 3514/3 (časť), 3514/5 (časť), 3516, 3520/2 
(časť), 607, 631, 788, 838.

Katastrálne územie Strekov:
1458/1 (časť), 1458/2 (časť), 1504/1 (časť), 1504/2 (časť), 1504/6 (časť), 2157, 2159, 2160/2.

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 2

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Nová Vieska, Strekov. 
V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Gbelce:
13573, 13574/1, 13574/2, 13575, 13579/3, 13579/8, 13581/2, 13582, 13584, 13587, 13588, 13592/1, 13598.

Katastrálne územie Nová Vieska:
1292, 1293 (časť), 1294, 1354, 1355, 1357, 1358, 2302/2, 2302/3, 2302/4, 2303, 2304/1, 2304/2, 2309/2, 2309/4, 2309/5, 2309/6, 2309/7, 2323 
(časť).

Katastrálne územie Strekov:
1458/1 (časť), 1458/2 (časť), 1504/1 (časť), 1504/2 (časť), 1504/6 (časť), 1504/7.

Príloha 4: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 3

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Nová Vieska. V rámci jed-
notlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Gbelce:
10770/3, 10770/5, 10770/6.

Katastrálne územie Nová Vieska:
2044 (časť), 2059/4.

___________________
1)  § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-

ších predpisov (vodný zákon).
2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 9, strany: 156 – 163

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 20/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny usta-
novuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poiplie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, strakoša kolesára, chriašteľa malého, 
chriašteľa bodkovaného, rybárika riečneho, ďatľa hnedkavého, včelárika zlatého, výrika lesného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, 
prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, brehule hnedej, kane močiarnej, bučiačika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich 
prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Levice v katastrálnych územiach Šahy, Tešmák, v okrese Veľký Krtíš v katastrálnych 
územiach Balog nad Ipľom, Bušince, Čeláre, Dolinka, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, 
Malá Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vrbovka, Záhorce a v okrese Lučenec v katastrálnych 
územiach Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Muľka, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká 
nad Ipľom.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 8 062,9 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania 
následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,

b) vykonávanie úmyselnej ťažby 1) od 1. apríla do 31. júla,

c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 3)

d) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely 4) okrem povinnosti stanovenej osobitným predpi-
som, 5)

e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 2) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche 
väčšej ako 0,5 hektára,

g) rekultivácia brehov materiálových jám po ťažbe piesku alebo hliny,

h) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch a ostatných zatrávnených plochách okrem 
odstraňovania inváznych druhov rastlín,

i) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja, plo-
chách ruderálnej vegetácie alebo brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov 
rastlín,

j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(2) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 6)

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej re-
publiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom 



311

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

úrade životného prostredia vo Veľkom Krtíši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Lučenci a na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Leviciach.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

____________________
1)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  § 13 a 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
5)  § 29 ods. 4 zákona č. 220/2004 Z. z.
6)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 10, strany: 194 – 220

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poľana (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa hnedkavého, ďat-
ľa trojprstého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, prepelice 
poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, strakoša kolesára, škovránka stromového, tetrova hlucháňa, včelára lesného, žlny sivej a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Hrochoť, Ľubietová, Poniky, Povrazník a Strel-
níky, v okrese Brezno v katastrálnych územiach Čierny Balog, Hronec, Sihla a Valaská, v okrese Detva v katastrálnych územiach Detva, 
Dúbravy, Hriňová, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Stožok a Vígľaš a v okrese Zvolen v katastrálnom území Očová.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 32 188,38 ha; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany v celom chránenom vtáčom území, sa považuje

a) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa hnedkavého, ďatľa pro-
stredného, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, krutihlava hnedého a žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného 
prostredia,

b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla krikľavého, orla skalného, sovy dlhochvostej alebo 
včelára lesného alebo na lokalitách výskytu tetrova hlucháňa, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 1) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 2)

d) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 1) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

e) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 15. marca do 31. júla,

f) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 ha spôsobom od 
okrajov do stredu,

g) kosenie alebo mulčovanie na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného od 1. mája do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného pro-
stredia,

h) pozemná aplikácia priemyselných hnojív alebo pesticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, úhoroch, medziach alebo drevi-
nách rastúcich mimo lesa,

i) aplikovanie rodenticídov mimo hospodárskych budov.

(2) Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe  
č. 2 považuje vykonávanie úmyselnej ťažby 3) od 1. marca do 31. júla.

(3) Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe 
č. 3 považuje

a) vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch 4) s lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca do 30. júna,

b) umiestnenie stavby okrem budovania lesnej cesty alebo zvážnice.

(4) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) a b), odseku 2 a odseku 3 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 5)
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom 
úrade životného prostredia v Brezne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Detve a na Obvodnom úrade životného prostredia vo 
Zvolene.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 písm. a)

Vymedzené priestory sa nachádzajú v okrese Banská Bystrica v katastrálnom území Hrochoť, Ľubietová, v okrese Brezno v katastrálnych 
územiach Hronec, Valaská, v okrese Detva v katastrálnom území Hriňová a v okrese Zvolen v katastrálnom území Očová.

V rámci jednotlivých katastrov zaberajú tieto parcely:

Zoznam parciel podľa katastrálnych území

Katastrálne územie Hriňová:
15738 (časť), 15739, 15740, 15741, 15742, 15743 (časť), 15752, 15753 (časť), 15795, 15796, 15797, 15798, 15799 (časť), 15841 (časť), 15842, 
15843, 15844/1 (časť), 15845, 15847/1 (časť), 15848 (časť), 15850, 15851, 15852, 15853, 15854/1 (časť), 16083/1 (časť), 16087 (časť), 16088 
(časť), 16120 (časť).

Katastrálne územie Hrochoť:
2010/1, 2038/2, 2046/2, 2055/2, 2056/2.

Katastrálne územie Hronec:
1939, 1952 (časť), 1953 (časť), 1954 (časť), 1955 (časť), 1975, 1976 (časť), 1977 (časť), 1978 (časť).
 
Katastrálne územie Ľubietová:
1346/2, 1346/3, 1346/4, 1346/5, 1346/6, 1346/7, 1346/8, 1346/9, 1346/10, 1736, 1741, 1742/1, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1799, 1800, 1801 
(časť), 1845 (časť), 1846, 1847 (časť), 1848, 1849 (časť), 1850, 1851, 1857 (časť), 2049.

Katastrálne územie Očová:
5053 (časť), 5071 (časť), 5072, 5074, 5235, 5236, 5237, 5238.

Katastrálne územie Valaská:
2784 (časť), 2791 (časť), 2828 (časť).

V rámci dotknutých lesných užívateľských celkov (ďalej len „LUC“) zaberajú tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“):

Zoznam JPRL podľa jednotlivých LUC
LUC Hronec
263a, 263b, 264, 265, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302.

LUC Kyslinky
277a, 277b, 520, 521, 522, 523a, 523b, 523c, 524, 525, 526, 527, 528, 529a, 529b, 530a, 530b, 531, 532, 533, 534, 542, 553.
 
LUC Očová
45a, 46a, 46b, 46c, 71, 403a, 403b, 404.
 
LUC Osrblie
286a, 286b, 287, 288, 289, 290, 291, 292a, 292b, 293a, 293b, 341b.
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LUC Poľana
94, 95, 106, 107a, 107b, 108, 109, 110a, 110b, 111, 112, 224a, 224b, 224c, 225a, 225b, 225c, 226a, 226b, 226c, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235a, 235b, 236, 237a, 237b, 238, 327a, 327b, 328, 329, 331, 332, 333.

LUC Sihla
98, 99, 100a, 100b, 100c, 100d, 101a, 101b, 101c, 161.

LUC Slovenská Ľupča
3096, 3101, 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112.

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 písm. b), c)

Vymedzené priestory sa nachádzajú v okrese Banská Bystrica v katastrálnom území Ľubietová, v okrese Brezno v katastrálnych územiach 
Hronec, Valaská.

V rámci jednotlivých katastrov zaberajú tieto parcely:

Zoznam parciel podľa katastrálnych území

Katastrálne územie Hronec:
1933 (časť), 1934 (časť), 1935, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1952 (časť), 1953 (časť), 1954 (časť), 1955 (časť), 1983 (časť).

Katastrálne územie Ľubietová: 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 (časť), 1779, 1780, 1784, 1852, 1853, 1854, 1855, 1867, 1868 (časť), 2045 
(časť), 2058 (časť).

V rámci dotknutých lesných užívateľských celkov (ďalej len „LUC“) zaberajú tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“):

Zoznam JPRL podľa jednotlivých LUC
LUC Hronec
255, 259, 260, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274.

LUC Osrblie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 295, 296, 297, 298.

____________________
1)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

2)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
4)  § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
5)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
6)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 30. októbra 2009, čiastka 152, strany: 3243 – 3247

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 436/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Senianske rybníky (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov brehára čiernochvostého, bučiaka trsťového, bučiaka 
nočného, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, lyžičiara bieleho, rybára bahenného, šabliarky modronohej, volavky bielej, volavky 
purpurovej, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Hažín, Iňačovce a Senné a v okrese Sobrance v ka-
tastrálnych územiach Blatná Polianka a Blatné Remety.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 2 668,47 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií a časti chráneného vtáčieho územia uvedeného v prílohe 
č. 2 okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku 
a osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov, 1)

b) budovanie alebo vyznačovanie turistického chodníka, bežeckej trasy alebo cyklotrasy,

c) uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských 
podujatí od 1. marca do 30. júna, okrem podujatí konaných v športových alebo rekreačných areáloch na to určených,

d) táborenie, stanovanie alebo zakladanie ohňa okrem časti chráneného vtáčieho územia uvedeného v prílohe č. 2,

e) voľný pohyb psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov 2) alebo poľovne upotrebiteľného psa, 3)

f) zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu 4) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 5)

g) zasahovanie do litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, vrátane vegetácie na dne vypustených rybníkov, ak tak určí obvodný úrad životného 
prostredia,

h) aplikovanie chemických látok, priemyselných hnojív alebo pesticídov okrem ich aplikácie na ornej pôde a aplikácie pri chove rýb alebo 
veterinárnej starostlivosti o poľovnú zver,

i) rozorávanie trvalých trávnych porastov, okrem ich obnovy,

j) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 30. júna spôsobom od okrajov do stredu 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,

k) kosenie, mulčovanie alebo pasenie hospodárskych zvierat na hniezdnych lokalitách brehára čiernochvostého a kalužiaka červenonohé-
ho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Michalovciach a na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Sobranciach.
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§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Dušan Čaplovič v. r.

Príloha 2: Vymedzenie rybničnej sústavy

Rybničná sústava je vymedzená na týchto parcelách v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Iňačovce a Senné.

Katastrálne územie Iňačovce:
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 758, 
759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779

Katastrálne územie Senné:
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844.

____________________
1)  Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybár-

stve v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v znení neskorších predpisov.

2)  Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z., § 53 zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

3)  § 26 ods. 1 písm. o) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv nehnuteľností (katastrálny zákon).
5)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2008 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 7. mája 2010, čiastka 78, strany: 1526 – 1539

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 193/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slanské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu bio-
topov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla kráľovského, výra skalného, bociana čierneho, 
orla krikľavého, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, sovy dlhochvostej, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, 
muchárika bielokrkého, strakoša červenochrbtého, orla skalného, lelka lesného, škovránka stromového, jariabka hôrneho, prepelice poľnej, 
žltochvosta lesného, krutihlava hnedého, muchára sivého, hrdličky poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, chriašteľa poľného, žlny sivej a ďatľa 
čierneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Košice -okolie v katastrálnych územiach Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Ďurkov, Herľany, 
Kalša, Košický Klečenov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nový Salaš, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, Skároš, Slančík, 
Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa a Žírovce, v okrese Prešov v ka-
tastrálnych územiach Abranovce, Brestov, Červenica, Kokošovce, Lesíček, Lúčina, Mirkovce, Okružná, Podhradík, Ruská Nová Ves, Šariš-
ská Poruba, Tuhrina, Vyšná Šebastová, Zlatá Baňa a Žehňa, v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Bačkov, Brezina, Byšta, Dargov, 
Kravany, Kuzmice, Malé Ozorovce, Slivník, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Veľký Kazimír, Zbehňov a Zemplínska Teplica a v okrese 
Vranov nad Topľou v katastrálnych územiach Banské, Cabov, Davidov, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Juskova 
Voľa, Kamenná Poruba, Pavlovce, Petrovce, Rudlov, Sečovská Polianka, Vechec, Zámutov a Zlatník.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 60 247,4200 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského, orla krikľavého, orla skalného, bociana čierneho a včelára 
lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, krutihlava hnedého, žlny 
sivej a ďatľa čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov 1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche 
väčšej ako 0,5 hektára.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky 
v Bratislave, na Krajskom úrade životného prostredia Košice, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade 
životného prostredia Košice -okolie, na Obvodnom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia vo 
Vranove nad Topľou a na Obvodnom úrade životného prostredia v Trebišove.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

____________________
1)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 26. januára 2008, čiastka 13, strany: 308 – 310

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 32/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,  

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Sĺňava (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov rybára riečneho, čajky čiernohlavej, čajky sivej a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Banka, Drahovce, Piešťany, Ratnovce a Sokolovce.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 509,27 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:

a) vstup osôb na lokality Vtáčí ostrov a Výsadba a vjazd, státie alebo plavba s plavidlom alebo plávajúcim zariadením vo vzdialenosti menšej 
ako 100 metrov od týchto lokalít okrem správcu vodného toku, zložiek integrovaného záchranného systému, dozorných orgánov, rybárskej 
stráže, stráže prírody alebo osôb, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody,

b) lov rýb 1) na lokalitách Vtáčí ostrov a Výsadba,

c) lov rýb v čase od 22.00 do 4.00 h; zákaz činnosti platí na pravom brehu vodnej nádrže Sĺňava, na úseku 500 metrov južne od lokality 
Výsadba a 150 metrov severne od lokality Výsadba a na ľavom brehu v úseku 350 metrov pozdĺž areálu zimného prístavu,

d) lov rýb z plavidiel od 1. októbra do 30. apríla; tento zákaz neplatí na miestach vymedzených v prílohe č. 2,

e) lov pernatej zveri 2) alebo lov pomocou sokoliarskych dravcov,

f) púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel a vodných plavidiel.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodných úradoch životného prostredia v Trnave a v Piešťanoch.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.
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Príloha 2: Územie povoleného lovu rýb z plavidiel

____________________
1)  § 4 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
2)  § 19 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 7. mája 2010, čiastka 78, strany: 1510 – 1525

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 192/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slovenský kras (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, bučiaka trsťového, ďatľa čierneho, 
ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, hadiara krátkoprstého, chriašteľa bodkovaného, kane močiarnej, krutihlava hnedého, lelka lesné-
ho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, orla krikľavého, penice jarabej, prepelice poľnej, skaliara pestrého, sokola rároha, 
sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, škovránka stromového, včelára lesného, výra skalného, výrika lesného 
a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Brzotín, Bôrka, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská 
Hôrka, Hrhov, Hrušov, Honce, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kováčová, Kečovo, Kružná, Kunova Teplica, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Lúčka, Plešivec, Pašková, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik a Vidová a v okrese 
Košice -okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky, Háj, Hačava, Hosťovce, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Turňa 
nad Bodvou, Včeláre a Zádiel.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 43 860,2400 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, sokola rároha, vče-
lára lesného, výrika lesného a výra skalného od 1. marca do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov 1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave a na Obvodnom úrade život-
ného prostredia Košice -okolie.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

____________________
1) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky, uverejnená 6. januára 2011,  
čiastka 3, strany: 118 – 133

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2011 Z. z. z 22. decembra 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slovenský raj (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu bioto-
pov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, jariab-
ka hôrneho, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, 
včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Dedinky, Dobšiná a Stratená, v okrese Spišská Nová 
Ves v katastrálnych územiach Betlanovce, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany a Spišské Tomášovce, v okrese Poprad v katastrálnych 
územiach Hranovnica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik a Vernár a v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 25 243 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje vykonávanie mechanizova-
ných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) alebo vykonávanie rekultivá-
cie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho a orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. júla, sokola 
sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. mája do 31. júla a výra skalného od 1. marca do 31. mája, ak tak určí obvodný 
úrad životného prostredia.

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk 
v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové skutočnosti 
odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej repub-
liky, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Krajskom úrade životného 
prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Spišskej 
Novej Vsi, na Obvodnom úrade životného prostredia v Poprade a na Obvodnom úrade životného prostredia v Brezne.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad ob-
sahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

József Nagy v. r.

____________________
1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky, uverejnená 30. októbra 2009,  
čiastka 152, strany: 3206 – 3239

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 434/2009 Z. z. zo 17. septembra 2009,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola sťahovavého, výra skalného, žlny sivej, orla 
skalného, bociana čierneho, včelára lesného, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, lelka lesného, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa 
bielochrbtého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa prostredného, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša červe-
nochrbtého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej, žltochvosta lesného a muchá-
ra sivého a zabezpečenie podmienok na ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou v katastrálnych územiach Čierna Lehota, Krásna Ves, Kšinná, 
Látkovce, Ľutov, Omastiná, Podlužany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské 
Podhradie, Závada pod Čiernym vrchom a Žitná, v okrese Bytča v katastrálnych územiach Hlboké nad Váhom, Hrabové, Jablonové pod 
Súľovom, Maršová, Predmier a Súľov -Hradná, v okrese Ilava v katastrálnych územiach Horná Poruba, Kopec, Košecké Rovné, Malé Ko-
šecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie a Zliechov, v okrese Považská Bystrica v katastrálnych územiach Bodiná, Briestenné, Čelkova 
Lehota, Domaniža, Ďurďové, Horný Moštenec, Kostolec, Malé Lednice, Plevník - Drienové, Počarová, Podmanín, Podskalie, Považská 
Bystrica, Považská Teplá, Praznov, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Tŕstie, Vrchteplá, Záskalie, Zemianska Závada a Zemiansky Kvašov, 
v okrese Prievidza v katastrálnych územiach Čavoj, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Ješkova 
Ves, Liešťany, Lomnica, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Račice, Rudnianska Lehota, Tužina a Valaská Belá, v okrese Púchov v ka-
tastrálnych územiach Beluša, Hloža -Podhorie a Mojtín, v okrese Trenčín v katastrálnych územiach Dolná Poruba a Omšenie, v okrese Ži-
lina v katastrálnych územiach Babkov, Čičmany, Fačkov, Hričovské Podhradie, Lietava, Paština Závada, Peklina, Podhorie a Veľká Čierna.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 58 673,08 ha; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla skalného, sokola sťahovavého, bociana čierneho, včelára lesného, ak tak 
určí obvodný úrad životného prostredia,

b) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov a porastov ďatelinovín iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. 
júna,

c) realizovanie rekultivácie kameňolomu, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:

a) uskutočňovanie horolezeckých výstupov alebo skalolezeckých výstupov od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia 
uvedenej v prílohe č. 2,

b) uskutočňovanie športových, turistických a iných verejnosti prístupných aktivít a podujatí od 1. marca do 30. júna v časti chráneného 
vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3,

c) budovanie turistických chodníkov, cyklotrás alebo táborísk od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prí-
lohe č. 3.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a časti chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohách č. 2 a 3, sú 
uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na Obvodnom 
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úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Prievidzi, na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Trenčíne, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline a na Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Dušan Čaplovič v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 
2 písm. a)

Katastrálne územie Čelkova Lehota
289, 290, 291

Katastrálne územie Čičmany
5563/1 časť, 5655/2 časť, 5655/12, 5655/24, 5656, 5657 časť
 
Katastrálne územie Čierna Lehota
972/1 časť, 994/1 časť

Katastrálne územie Dolné Vestenice
1206 časť, 1208 časť, 1210 časť, 1232 časť, 1233 časť, 1234, 1235 časť

Katastrálne územie Domaniža
869/1 časť

Katastrálne územie Fačkov
1429 časť, 1430, 1433 časť, 1562 časť

Katastrálne územie Horné Vestenice
746 časť, 747 časť, 748 časť, 749 časť

Katastrálne územie Košecké Rovné
1235 časť, 1236, 1237

Katastrálne územie Krásna Ves
1074 časť

Katastrálne územie Kšinná
1278/2 časť, 1279, 1280, 1281, 1318

Katastrálne územie Liešťany
1653 časť

Katastrálne územie Lomnica
747/2 časť, 788/1 časť, 789 časť

Katastrálne územie Nitrianske Rudno
1609 časť, 1680/1, 1680/4, 1693 časť, 1700 časť, 1703, 1706

Katastrálne územie Omastiná
2235/1 časť, 2236

Katastrálne územie Pružina
2639, 2640, 2641, 2642, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 
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2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682/1, 2682/2, 2683/1, 2683/2, 2683/3, 
2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689/1, 2689/2, 2690, 2691, 2716 časť, 2722/1, 2722/2, 2723, 2724/1, 2724/2, 2725, 2726/1, 2726/2, 2727/1, 
2727/2, 2727/3, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2762, 
2763, 2764, 2765, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816/1, 2816/2, 2816/3, 2817, 2818, 2819, 2820/1, 2820/2, 2820/3, 2820/4, 2821, 2822, 
2823, 2824 časť, 2825, 2831, 2832, 2833, 2860 časť, 2861, 2862/1, 2862/2, 2862/3, 2863, 2864/1, 2864/2, 2864/3, 2864/4, 2865, 2866, 2867, 
2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873/1, 2873/2, 2874, 2875, 2877, 2878/1, 2878/2, 2879/1, 2879/2, 2880/1, 2880/2, 2881, 2882, 2883, 2884, 
2885/1, 2885/2, 2886/1, 2886/2, 2886/3, 2886/4, 2887/1, 2887/2, 2888, 2891, 2892

Katastrálne územie Rudnianska Lehota
2300/1 časť, 2326, 2327, 2345, 2350 časť, 2351 časť, 2353 časť, 2357 časť, 2358 časť, 2361 časť, 2362 časť, 2365, 2366, 2369, 2370, 2376, 2377, 
2400/1 časť, 2503 časť, 2504
 
Katastrálne územie Sádočné
455 časť, 595, 601, 602, 603, 604, 611, 612 časť, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 622, 623 časť, 624, 625, 629, 630

Katastrálne územie Slatina nad Bebravou
698 časť, 699/1 časť, 701 časť, 702 časť, 711 časť
 
Katastrálne územie Slatinka nad Bebravou
476/1 časť, 476/4 časť, 477 časť, 478 časť, 479 časť

Katastrálne územie Šípkov
740 časť, 741 časť

Katastrálne územie Tŕstie
452 časť, 641 časť

Katastrálne územie Uhrovské Podhradie
988 časť, 989/1 časť, 1002 časť, 1017 časť, 1019 časť, 1020 časť, 1026 časť, 1027 časť, 1028, 1030 časť

Katastrálne územie Valaská Belá
3910 časť, 3911, 3956 časť, 3957 časť, 4049 časť, 4056 časť, 4105 časť, 4106 časť, 7443 časť, 7445 časť, 8340 časť, 9896 časť, 9897 časť, 9898 
časť, 9915 časť, 10770, 10771/1 časť, 12377 časť, 12380 časť, 12634 časť, 12719 časť, 13588 časť, 14652 časť, 14658/1 časť, 14834, 14835 časť, 
14836 časť, 14841/1 časť, 14903/3 časť, 14946 časť, 18607
 
Katastrálne územie Veľké Košecké Podhradie
994, 995, 996, 997, 998

Katastrálne územie Závada pod Čiernym vrchom
553 časť, 559 časť, 589 časť, 593 časť, 613, 615 časť
 
Katastrálne územie Zliechov
1487, 1495, 1496, 1497 časť, 1498, 1499

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. a), sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len 
„JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.
LHC Beluša (stav k 1. 1. 2003)
477 C, 478, 479, 480, 483, 523 A, 523 B, 524 A, 524 B, 525 A, 525 B, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 A, 537 B, 538, 
539 A, 539 B, 540 A, 540 B, 540 C, 541, 542, 543 A, 543 B, 543 C, 544 A, 544 B, 545, 546, 577 B, 578, 584, 585, 586 A, 586 B, 586 C, 587, 588 
A, 588 B, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 A, 596 B, 597, 598, 599 A, 599 B, 600, 601 A, 601 B, 602 A, 602 B, 603 A, 603 B, 604, 605, 
606 A, 606 B, 607, 608, 609, 610 A, 610 B, 610 C, 611, 612, 613, 614 A, 614 B, 615 A, 615 B, 616, 617, 620, 621, 623, 624, 625, 626 B, 627 A, 
627 B, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 696 A, 696 B, 697, 698, 699 A, 699 B, 699 C, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 A, 708 B, 
709, 710, 711, 712, 713 A, 713 B, 714 A, 714 B, 714 C, 715, 716 A, 716 B, 717 A, 717 B, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726 A, 726 B, 
726 C, 727, 728 A, 728 B, 729, 730, 731, 732 A, 732 B, 732 C, 733, 734 A, 734 B, 735 A, 735 B, 736 A, 736 B, 737 A, 737 B, 760, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 773, 774, 775, 776, 777, 778 A, 778 B, 779, 780, 781 A, 781 B, 782 A, 782 B, 783, 784 A, 784 B, 785, 786 A, 786 B, 786 C, 787 A

LHC Fačkov (stav k 1. 1. 1997)
374, 375, 376 A, 376 B, 377, 378, 379 A, 379 B, 380, 381, 382, 383, 384 A, 384 B, 385, 386, 390 B, 391, 393, 394 A, 394 B, 395, 396 A, 399, 400, 
401 A, 401 B, 402, 407 A, 407 B, 408, 409 A, 409 B, 410 B, 480 B, 481, 483, 485 A, 485 B, 486, 487, 491, 492, 497

LHC Ilava (stav k 1. 1. 2003)
374, 375 A, 375 B, 375 C, 376 A, 376 B, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 A, 394 A, 395 A,
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LHC Kšinná (stav k 1. 1. 2002)
8, 10, 15 A, 15 B, 16, 19, 21, 23, 24, 34 A, 34 B, 35 A, 35 B, 36, 37, 38 B, 38 C, 155 časť, 160 A, 160 B, 161, 164 B, 165 časť, 166 B časť, 177 A, 178 
B, 178 C, 271 časť, 289 A, 289 B, 291, 334, 335, 343 A, 343 B, 344 A, 344 B, 351, 352 časť, 354 B časť, 355 A, 355 C, 355 D, 392 A časť, 392 B, 
394 A, 394 B, 395 B časť, 396 časť, 397 časť, 398 časť, 399 časť, 402 časť, 403, 440 A a nelesné plochy číslo: 7, 8, 9, 13, 63, 64, 125, 126, 127, 141

LHC Nitrianske Rudno (stav k 1. 1. 2005)
210 C, 210 D časť, 213, 214 A, 214 B, 321 A, 321 B, 322, 326 časť, 332 časť, 333, 334 A, 357 A, 357 B časť, 358 časť, 389, 396, 397, 398, 399 
A, 400 A, 411 B časť, 417

LHC Prečín (stav k 1. 1. 2003)
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46 A, 46 B, 47 A, 47 B, 47 C, 48, 49, 50, 51, 76, 77, 78

LHC Slatina nad Bebravou (stav k 1. 1. 2002)
346, 347, 394 A, 407 B, 413 A, 413 B, 415 A, 416 A, 416 B, 421, 422 A, 422 B, 493 A, 496 A

LHC Valaská Belá (stav k 1. 1. 2005)
172 A, 173, 174, 329 A, 329 B, 329 C, 335, 359, 451 A, 451 B, 452 B, 452 C, 452 D, 457 B, 462, 463 A, 463 B, 464, 468, 471 A, 522 A, 549 C, 
551 A, 551 C, 552, 555 C, 576, 579, 617 A časť, 645 C časť, 647 A, 647 B a nelesná plocha číslo 192

LHC Vestenice (stav k 1. 1. 2005)
436, 439, 440 A, 443, 444, 446, 447, 448, 457, 458, 459, 462, 464, 465, 466 a nelesné plochy číslo: 218, 219, 222, 224, 225, 226

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 
2 písm. b) a c)

Okres Bánovce nad Bebravou
Katastrálne územie Čierna Lehota
896, 899, 900, 901, 902/2, 903/2, 903/3, 903/4, 903/5, 903/6, 906, 908 časť, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 927 časť, 928, 
929, 931, 933/1, 934, 935, 936, 966 časť, 968/1, 978/10, 978/2, 983, 984/1, 984/4, 985/1, 985/2, 985/3, 986, 987, 989/1, 989/2, 990, 995, 996/1, 
996/2, 997, 998/1, 998/2, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1014 časť, 1016/2, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 
1021/6, 1021/7, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1022/5, 1022/6, 1022/7, 1029, 1030/1, 1031/1, 1032/1, 1033/1, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 
1034/4, 1035/1, 1035/2, 1036, 1037/1, 1037/2, 1038/1, 1039, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1041, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1054, 1055, 
1056, 1057, 1059, 1060, 1061

Katastrálne územie Krásna Ves
66/2, 857/1, 860/1, 861/1, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 881, 882, 884, 885, 886, 887/2, 888, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1011/1 časť, 1013/1 časť, 1013/3, 1013/4, 1013/5, 1014/2, 1020/1 časť, 1020/2, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027/1, 
1027/2, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 
1041, 1042, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1046/1, 1046/3, 1047, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 
1056, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073 časť

Katastrálne územie Kšinná
1269, 1270, 1271 časť, 1272 časť, 1273/1, 1273/2, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1275, 1277/2 časť, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1303/1, 1303/2, 1303/3, 1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335/3, 1336, 
1337/1, 1337/2, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1416, 1432, 1435/1, 1435/2, 1435/5, 1436, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1437/4, 1438/2, 1440/3, 1441/2, 1442/2, 1459/1, 1459/3, 1459/4, 1489/1, 
1489/2, 1490, 1491/1, 1491/2, 1491/3

Katastrálne územie Látkovce
139 časť

Katastrálne územie Ľutov
361, 362, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 372/2, 373, 377

Katastrálne územie Omastiná
443, 462/2, 466, 467, 469/2, 470, 476/2, 693/5, 733, 738, 739/2, 1299/1, 1300, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1355, 1356, 1357, 1358, 
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1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369/1, 1369/3, 1369/4, 1369/5, 1371, 1373, 1374/1, 1374/2, 1375, 1376, 1409/3, 1409/5, 
1409/6, 1414/3, 1414/4, 1493/2, 1493/3, 1493/5, 1945/1, 1945/2, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986/1, 1986/2, 1987, 1988, 1992, 1993, 
1994, 1995, 1996, 1998, 2003, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2029/1, 2029/2, 
2029/3, 2033, 2041, 2046, 2051/1, 2051/2, 2052, 2055, 2056, 2059, 2060, 2062, 2063/1, 2063/2, 2066, 2072/1, 2072/2, 2074, 2076, 2094, 2095, 
2108, 2137, 2138, 2164, 2165, 2171/2 časť, 2174 časť, 2177, 2178, 2181/1, 2181/2, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188 časť, 2190 časť, 2191 
časť, 2192 časť, 2193, 2194, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2204, 2205, 2206/1, 2206/2, 2210, 2211, 2213/1, 
2213/2, 2214, 2215/1, 2215/2, 2216, 2218, 2219, 2220, 2223, 2224/1, 2224/2, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2233/1, 2233/2, 2235/1 
časť, 2235/2, 2238, 2242 časť, 2243, 2244, 2246, 2251, 2252, 2253 časť, 2254, 2255, 2256 časť, 2258 časť, 2259, 2260, 2261, 2262, 2268 časť, 
2276/1 časť, 2278

Katastrálne územie Podlužany
1994/1, 2000/1, 2000/2, 2002/1, 2002/3, 2003/1, 2021, 2024, 2044/1, 2044/2, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049/1, 2051/2, 2052, 2054, 2055, 2056

Katastrálne územie Slatina nad Bebravou
125/10, 125/2, 140, 141, 142/1, 142/3, 511, 515, 680/1, 681, 682, 687, 688, 689, 695, 696/2, 697/5, 700, 706, 707, 708, 709, 710 časť, 712, 713, 
714, 715, 716/1, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/1, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 
744, 745/1, 746, 747/1, 748, 749/2, 750, 751, 752, 753, 754, 755/2, 756/1, 757/1, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 
770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 770/5, 771, 772, 773, 774, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 775/5, 776, 777, 778/1, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 
790, 791, 792, 793/2, 794, 795, 796/1, 796/2, 796/3, 797, 798, 799, 800, 802, 809, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 827, 828, 829, 831 časť, 832, 
833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 883/1, 884, 885, 886, 887, 888/1, 889/1, 890, 891, 893, 
894, 895, 896, 897, 898, 899/1, 899/2

Katastrálne územie Slatinka nad Bebravou
206, 207, 217, 218, 436/1, 437, 442/2, 442/4, 442/5, 443/1, 443/2, 444/1, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 455, 456, 458/1, 
459, 460, 461, 462, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 476/3

Katastrálne územie Šípkov
286, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 730, 731, 732, 733, 734/3, 735, 736, 737, 781, 782, 784, 786, 787, 788, 792/1, 792/2, 
793, 795, 796, 799, 800, 801, 812, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821/1, 821/10, 821/11, 821/12, 821/14, 821/15, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 841/5, 842, 843, 850, 851/2, 851/3, 851/4, 851/5, 853/3, 
853/4, 854/1, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 856/3, 856/4, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5, 858/6, 858/7, 858/8, 859/1, 860, 
861/1, 861/2, 861/3, 861/4

Katastrálne územie Timoradza
1307/1, 1308, 1312, 1340, 1346, 1369, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1389, 1401, 1424, 1433, 1449, 1456/1, 1457, 1458, 1459, 1460/1, 
1460/2, 1460/3, 1460/4, 1460/5, 1460/6, 1461/1, 1461/2, 1492, 1494, 1495, 1498, 1499, 1502, 1503, 1505, 1540, 1541, 1542, 1550, 1551, 1555, 
1556, 1559, 1561, 1562, 1563/1, 1563/2, 1576, 1706, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1789

Katastrálne územie Trebichava
26, 32/2, 32/4, 33/1, 34, 90/2, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 140/2, 257, 278, 300, 464/4, 570, 571, 
572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580/1, 581, 589, 590, 591, 592, 607, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610, 611 časť, 612, 613, 614, 615, 616, 
617, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653/4, 666/1, 666/3, 667, 668, 669, 672 časť, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 
686, 690, 694, 705, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721, 722, 723, 724/2, 725, 726/1, 726/10, 726/11, 
726/12, 726/2, 726/3, 726/4, 726/5, 726/6, 726/7, 726/8, 726/9, 727/1, 727/10, 727/11, 727/12, 727/13, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 
727/7, 727/8, 727/9, 728, 729/1, 729/2, 730, 731/1, 731/2, 731/3, 731/4, 732, 733

Katastrálne územie Uhrovec
712, 713, 714, 715, 719, 720, 721, 722, 723/2, 724, 725/1, 725/2, 727, 728, 731, 737, 738, 741/1, 741/2, 744, 746, 748/1, 751, 752, 753/1, 753/2, 
754, 754/1, 754/10, 754/11, 754/12, 754/13, 754/2, 754/3, 754/4, 754/6, 754/7, 754/8, 754/9, 760, 762, 763, 767/2, 768/1, 769/1, 794, 794/1 
časť, 802/4, 819/3 časť, 867 časť, 870/2, 870/3, 871 časť, 881 časť, 882, 883, 884, 885, 887, 888 časť, 889, 890/1 časť

Katastrálne územie Uhrovské Podhradie
137, 138, 272, 273, 275/1, 276, 578, 579, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 720, 722, 730, 731, 733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 736, 739, 743, 750, 752, 
753, 756, 759/1, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 764, 770, 777, 784/1, 784/3, 784/4, 808, 816, 825, 837, 838/10, 838/11, 838/3, 838/4, 838/7, 838/8, 
858, 870/1, 870/2, 876, 880, 894, 917, 918, 919, 920, 921, 925, 927, 929, 935, 937, 938, 939, 941/1, 941/2, 943/1, 943/2, 944, 945, 946, 1025 
časť, 1035/2, 1036/2, 1037/2, 1039, 1041, 1049/4, 1049/5 časť

Katastrálne územie Závada pod Čiernym vrchom
503, 506/1, 524, 525, 526, 527, 528, 538, 540, 551, 568 časť, 570 časť, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 
623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
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Katastrálne územie Žitná
250/2, 475, 480/1, 480/2, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 1536, 1538, 1552, 1568, 1610, 1616/0/1, 1616/0/2, 1617, 1618, 1619, 1622/1, 1622/2, 
1622/3, 1622/4, 1622/5, 1622/6, 1622/7, 1622/8, 1622/9, 1622/10, 1622/11, 1622/12, 1622/13, 1622/14, 1622/15, 1622/16, 1622/17, 1622/18, 
1622/19, 1622/20, 1622/21, 1622/22, 1622/23, 1622/24, 1622/25, 1622/26, 1622/27, 1622/28, 1622/29, 1622/30, 1622/31, 1622/32, 1622/33, 
1622/34, 1622/35, 1622/36, 1622/37, 1622/38, 1622/39, 1622/40, 1622/41, 1622/42, 1622/43, 1622/44, 1684/1, 1684/2, 1684/3, 1684/4, 
1684/5, 1684/6, 1690/0/1, 1690/0/2, 1691, 1692, 1693/0/1, 1693/0/2, 1694/2, 1695/0/1, 1695/0/2, 1696, 1697/0/1, 1697/0/2, 1711, 1712/0/1, 
1712/0/2, 1713, 1714/1, 1714/2, 1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/2, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1718/2, 1719/2, 1720/1, 1720/2, 1721, 1788, 1838/1, 
1838/2, 1839/1, 1839/2, 1864, 1978/2, 1978/3, 1979, 1980, 1984, 2037, 2080, 2081, 2082, 2085, 2086, 2087 časť, 2088/1, 2089/1, 2089/2, 
2090/1, 2090/2, 2091, 2092/1, 2092/2, 2092/3, 2093, 2101, 2104/1, 2104/2, 2105, 2110, 2116/1, 2116/2, 2116/3, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 
2127/4, 2127/5, 2128/1, 2128/2, 2134, 2135/1, 2135/2, 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2154/1, 2154/2, 2154/3, 2154/4, 2154/5, 2154/6, 2166/1, 
2166/2, 2167, 2172, 2176, 2183, 2187, 2188/1, 2188/2, 2188/3, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2196, 2198, 2200, 2201/1, 2201/2, 2202, 
2203, 2205/1, 2205/2, 2208, 2209, 2211, 2239/2, 2239/3, 2240, 2241/2, 2248, 2250/1, 2250/2, 2251/1, 2265/3, 2266/1, 2266/3

Okres Prievidza
Katastrálne územie Diviacka Nová Ves
992, 999, 1000 časť

Katastrálne územie Diviaky nad Nitricou
852, 853/1, 853/2, 854, 855, 856, 857, 861, 863/1, 863/2, 863/3, 864, 865, 866, 891 časť, 894, 904, 905, 921, 923, 924, 928, 933, 934, 935/1, 
935/2, 935/3, 936, 965, 966, 967, 969, 972, 975, 977 časť, 1082, 1094, 1095, 1101, 1103, 1104/1, 1104/2, 1105, 1107, 1111, 1114, 1117, 1126, 
1184/2, 1185 časť

Katastrálne územie Dolné Vestenice
1213 časť, 1219, 1220, 1221, 1222, 1241

Katastrálne územie Horné Vestenice
732/1 časť, 734, 735, 736, 737/1 časť, 737/2, 749 časť, 751 časť, 764 časť, 767 časť

Katastrálne územie Ješkova Ves nad Nitricou
644 časť, 669/1, 669/2/1, 669/2/2, 669/2/3

Katastrálne územie Liešťany
1415 časť, 1421, 1422, 1423, 1424, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 
1476, 1484, 1488, 1491, 1505, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1523, 1524, 1526, 1530/1, 1533, 1549, 1551, 1557, 1558, 1567, 
1570/2, 1577, 1580, 1581, 1582, 1600, 1605, 1606, 1617, 1620, 1632, 1633, 1634, 1635, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1638, 1639, 1642, 1643, 1644, 
1645, 1646/1, 1646/2, 1647, 1648/1, 1648/2, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653

Katastrálne územie Lomnica
452/2, 484, 485/1, 486, 488, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 
521, 522, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 535, 538, 539, 542, 543, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 558, 560, 561, 564/1, 565/1, 568/1, 
569/1, 571/1, 574, 575, 576/1, 576/2, 577/1, 578/1, 579/1, 580/1, 580/4, 581/1, 582/1, 583/1, 584/1, 585/1, 586/1, 587/1, 588/1, 589/1, 590/1, 
591/1, 592/1, 593/1, 593/2, 595/1, 599, 667/1, 667/2, 675/2, 725, 727/1, 727/2, 728/1, 728/2, 728/3, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 
738, 739/1, 739/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/3, 742, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 747/2, 747/3, 748/2, 748/3, 748/4, 748/5, 749, 750, 751, 752/1, 
752/2, 753, 754, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2/1, 757/2/2, 757/2/3, 757/2/4, 757/2/5, 757/3, 758, 759/1, 759/2, 759/3, 759/5, 759/6, 
759/7, 759/8, 759/9, 759/10, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 760/7, 760/8, 760/9, 760/10, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 765/1, 765/2, 
766/2, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779/1, 779/2, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792

Katastrálne územie Nitrianske Rudno
1554, 1556/1, 1556/2, 1557/2, 1557/3, 1588, 1597/2, 1601 časť, 1604 časť, 1605, 1608/1 časť, 1608/2 časť, 1608/3, 1610 časť, 1618, 1622 časť, 
1628 časť, 1629, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1631, 1643/2, 1643/4, 1643/5, 1643/6, 1671/3, 1672/2, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/9 časť, 1674, 
1675, 1676/2, 1677/2, 1678/3, 1678/5, 1679, 1680/2, 1712 časť, 1713/2 časť, 1716/1

Katastrálne územie Nitrianske Sučany
848, 933/1 časť, 933/3 časť, 934, 935, 936, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953/1 časť, 953/2, 955, 955/1, 955/2, 956/1, 956/5

Katastrálne územie Račice
933/1, 1155, 1156, 1157, 1158, 1167, 1171, 1175, 1188, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1204, 1207, 1214, 1215, 1217, 1218, 1221, 1238/1, 
1239, 1241, 1242, 1242/3, 1244, 1261, 1262 časť, 1280, 1517, 1782

Katastrálne územie Rudnianska Lehota
869/1, 871/1, 872, 873, 875, 2153, 2181, 2182, 2183/1, 2183/2, 2184/1, 2184/2, 2185, 2186, 2187/1, 2187/2, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 
2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199/1, 2199/2, 2200, 2202, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 
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2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2239, 2242, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 
2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 
2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 2290, 2292, 2293, 2295, 2296, 2300/1 časť, 2300/3, 2400/1, 2400/2, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 
2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444/1, 2444/2, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455/2, 2456, 2457, 
2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2464/1, 2465, 2480, 2481, 2482/1, 2482/2, 2482/3, 2483, 2484/1, 2484/2, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2500, 
2501/2 časť, 2501/3 časť, 2501/4, 2501/5

Katastrálne územie Valaská Belá
153/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 540, 541/1, 541/2, 542, 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 837, 838, 839, 843, 849, 854, 859/3, 859/4, 
860/2, 860/3, 860/4, 861/1, 861/2, 863, 875, 882/1, 882/2, 883, 884, 887, 891, 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896, 897, 898/1, 898/2, 899, 900, 
901, 902/2, 903/2, 904/2, 905, 906/4, 964/1, 1016/1, 1016/2, 1016/4, 1017, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1079, 1143/1, 1143/2, 
1143/3, 1171, 1175, 1178, 1179, 1180/1, 1180/2, 1181/1, 1181/2, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 
1190/4, 1190/5, 1190/6, 1192, 1196, 1197, 1198, 1199/1, 1199/2, 1200, 1202, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/6, 1203/7, 1203/8, 1395/1, 
1395/2, 1396, 1404, 1405, 1406/1, 1406/2, 1408, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1424, 1425, 1426, 
1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433/1, 1433/2, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446, 1447, 1448, 
1449, 1450/1, 1450/2, 1451, 1452, 1453, 1641, 1670/1, 1670/2, 1670/3, 1670/4, 1670/5, 1670/8, 1670/9, 1670/10, 1670/14, 1671, 1696, 1700, 
1709, 1718, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1726/3, 1726/4, 1726/5, 1726/6, 1726/7, 1726/8, 1726/9, 1726/10, 1726/11, 
1726/12, 1726/13, 1764, 1771, 1813, 1844, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1861, 1862, 1863, 1864/1, 1864/2, 1864/3, 1864/5, 
1864/6, 1864/7, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1882, 1884, 1902, 2047, 2107, 2110/1, 2110/2, 2112, 2114, 2115, 2116, 
2117, 2118, 2119/1, 2119/2, 2126/2, 2126/3, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2127/4, 2128, 2129, 2130, 2136, 2137/1, 2137/2, 2137/3, 2141, 2148/1, 
2148/2, 2148/3, 2149/1, 2149/2, 2160, 2161, 2162, 2169, 2173, 2174, 2175, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2290/1, 2290/2, 2291/1, 
2291/2, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2300, 2301, 2302, 2312, 2423, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2462, 
2463/1, 2464, 2472/1, 2472/2, 2473/1, 2473/2, 2474/1, 2474/2, 2474/3, 2474/4, 2475, 2476, 2477, 2484, 2494, 2495/1, 2495/2, 2496, 2497, 
2498, 2499, 2504, 2507, 2515/1, 2515/2, 2516, 2565, 2612, 2613, 2614/1, 2664/1, 2665, 2666, 2681, 2799, 2800/1, 2800/2, 2801, 2802, 2803/1, 
2803/4, 2804, 2806, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812/1, 2812/2, 2813/1, 2813/2, 2814, 2815, 2818, 2819, 2821, 2823, 2824, 2825, 2826, 2828, 
2829, 2830/1, 2830/2, 2830/3, 2830/4, 2830/5, 2831, 2832/1, 2832/2, 2833, 2834, 2835, 2836/1, 2836/2, 2837/1, 2837/2, 2838, 2840/1, 2840/2, 
2840/5, 2840/7, 2840/8, 2841, 2842/1, 2842/2, 2843, 2844, 2845, 2846/1, 2846/2, 2847, 2848, 2849, 2962, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968/1, 
2968/2, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976/1, 2976/2, 2977, 2978, 2979, 3010, 3013, 3014, 3031, 3032/1, 3048/1, 3048/2, 3048/3, 
3048/4, 3048/5, 3048/6, 3048/7, 3048/8, 3048/9, 3048/10, 3049, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 
3069, 3070, 3071, 3075, 3076/1, 3076/2, 3077, 3078, 3080, 3165, 3166/1, 3166/2, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 
3177, 3178, 3179, 3180/1, 3180/2, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3227, 
3231, 3234, 3237, 3238, 3239, 3240, 3253/1, 3253/2, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259/1, 3259/2, 3259/3, 3259/4, 3259/5, 3259/6, 3267, 3268, 
3272, 3273, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3286, 3287/1, 3287/2, 3288, 3297, 3298/1, 3298/2, 3298/3, 3298/4, 3298/5, 
3298/6, 3298/7, 3298/8, 3298/9, 3298/10, 3302, 3303/1, 3303/2, 3304, 3307/1, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 
3318, 3319, 3320, 3322, 3360/1, 3360/2, 3361, 3362, 3377, 3385, 3386, 3387, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3420, 3429, 3430, 
3457, 3462/1, 3462/2, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 
3484, 3485, 3486/1, 3487, 3488, 3532, 3637, 3706, 3717, 3718, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 
3772, 3773/1, 3773/2, 3773/3, 3773/4, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3790, 3809, 3811/2, 3811/3, 3812/1, 3812/2, 3812/3, 3812/5, 
3812/6, 3813/3, 3813/4, 3814, 3817/2, 3828/1, 3828/3, 3828/4, 3829, 3830/1, 3830/2, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835/1, 3835/2, 3836, 3837, 
3838/1, 3838/2, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843/1, 3843/2, 3844, 3845, 3858, 3862, 3863, 3869, 3870, 3871, 3872, 3884, 3885/1, 3885/2, 3886, 
3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892/1, 3892/2, 3893/2, 3894, 3895, 3896, 3910, 3911, 3915, 3916, 3933, 3934, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 
3956, 3957, 3958, 3960, 3966/1, 3968/1, 3968/2, 3968/3, 3969, 3972/1, 3975, 3976/2, 3977/2, 3977/3, 3977/4, 3979, 4001, 4006, 4027, 4029/2, 
4031/1, 4031/2, 4032, 4034, 4036, 4037, 4043/1, 4043/2, 4044, 4046/1, 4046/2, 4046/4, 4046/7, 4047, 4048, 4049, 4050, 4054, 4055, 4056, 
4057, 4058, 4061, 4062, 4063, 4065/1, 4071, 4074, 4076, 4079, 4080, 4081, 4083, 4085, 4086, 4088, 4089, 4091, 4092, 4093, 4094, 4096, 4102, 
4103, 4104, 4105, 4106, 4107/1, 4107/2, 4108, 4109, 4110, 4111, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120/1, 4120/2, 4121, 4122/1, 
4122/2, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4138/1, 4138/2, 4140/1, 4140/2, 4141, 4184, 4232, 4257/1, 4267, 4273, 4277, 4278, 4280, 4336, 4351/1, 
4358/1, 4367/1, 4367/2, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4415, 
4416, 4417, 4432/1, 4433, 4434, 4448, 4454, 4456, 4460, 4461, 4470/2, 4474/2, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481/1, 4481/2, 4481/3, 4482, 
4484, 4485, 4486, 4488/1, 4488/2, 4500/1, 4500/2, 4500/3, 4500/4, 4500/5, 4500/6, 4500/7, 4520, 4523, 4528/4, 4542/1, 4542/2, 4543, 4544, 
4545/2, 4560/2, 4569/1, 4606/1, 4606/3, 4607/1, 4635, 4636, 4637, 4647, 4648, 4652, 4654/1, 4654/2, 4665, 4672, 4689, 4690, 4691, 4692/1, 
4692/2, 4693, 4695, 4696, 4697, 4698, 4700/1, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4720, 4743, 4762, 4763, 4765, 4767, 4768, 4771/1, 4771/2, 
4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4783, 4784, 4785, 4802/1, 4802/2, 4802/3, 4810, 4811, 4812, 4813, 4815, 4816, 4817, 
4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839/1, 
4839/2, 4849, 4857/1, 4863, 4864/1, 4865, 4866, 4867, 4868, 4872/3, 4896/1, 4896/2, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4943, 
4969/1, 4971, 4972, 4973, 4975, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 
5063, 5064, 5065, 5067, 5090, 5133, 5134, 5135, 5136, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5145, 5146, 5161, 5162, 5163, 5192, 5234, 5235, 
5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255/1, 5257, 5258, 5259, 
5260, 5261, 5262, 5263, 5264/1, 5264/2, 5264/4, 5265, 5267, 5268, 5278/1, 5278/2, 5279, 5280, 5284, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 
5300, 5363, 5385, 5392, 5415, 5418, 5479/1, 5510/1, 5510/2, 5510/3, 5529, 5530, 5531, 5532/1, 5532/2, 5534, 5556/1, 5556/2, 5556/3, 5556/4, 
5556/5, 5556/6, 5556/7, 5556/8, 5556/9, 5556/10, 5556/11, 5557, 5558, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565/2, 5566/1, 5566/2, 5567/1, 5567/2, 
5568/1, 5568/2, 5570/1, 5570/2, 5572, 5573, 5574/1, 5574/2, 5575, 5576, 5580/1, 5580/2, 5580/4, 5580/5, 5581/1, 5581/2, 5582/1, 5582/2, 
5583/1, 5583/2, 5584/1, 5584/2, 5585/1, 5585/2, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594/1, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 



329

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

5601, 5604, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5619, 5622, 5623, 5625, 5626, 5627, 5629, 5630, 5631, 5632/2, 
5639/1, 5639/2, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650/1, 5650/2, 5651, 5652, 5653, 5713, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 
5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5793/1, 5793/2, 5793/3, 5793/4, 5810/1, 5810/2, 5810/3, 5828/1, 5828/2, 5829, 5830/1, 5830/2, 5831, 
5834, 5835, 5838, 5839, 5933, 6022, 6037, 6038/2, 6039, 6044, 6045, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 
6106, 6107/1, 6107/2, 6107/3, 6108, 6119, 6120/1, 6120/2, 6120/3, 6120/4, 6120/5, 6120/6, 6120/7, 6121, 6127/1, 6127/2, 6127/3, 6128, 6131, 
6132, 6133, 6134, 6135, 6136/1, 6136/2, 6136/3, 6137, 6138, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145/1, 6145/2, 6145/3, 6145/4, 6146, 6147, 6148/1, 
6148/2, 6148/3, 6149/1, 6149/2, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156/1, 6156/2, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 
6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6174, 6197, 6208, 6209, 6215, 6340, 6348, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 
6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395/1, 6395/2, 6395/3, 6395/4, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 
6402, 6403/1, 6403/2, 6403/3, 6403/4, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 
6437, 6438, 6439, 6440, 6442, 6443, 6444/1, 6444/2, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6490, 6508, 
6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521/1, 6521/2, 6522, 6523, 6525, 6526, 6528, 6529, 6530, 6531, 
6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6543, 6545, 6546, 6547, 6548, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6567, 6569, 
6571, 6572, 6573, 6575, 6580, 6581, 6583, 6648/1, 6648/2, 6649, 6652, 6653, 6655, 6656, 6657/1, 6657/2, 6657/3, 6667, 6672, 6673, 6674/1, 
6674/3, 6674/8, 6674/9, 6674/11, 6675, 6676/1, 6676/2, 6676/3, 6679/1, 6679/2, 6698, 6699, 6702, 6703, 6723, 6728/1, 6728/2, 6731, 6732, 
6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6748, 6749, 6750/1, 6750/2, 6750/3, 6750/4, 6750/5, 
6750/6, 6751/1, 6751/2, 6752, 6755, 6756, 6757/3, 6758, 6759/1, 6759/2, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 
6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6839, 6841, 6842, 6850, 6861, 6863, 6864, 6866, 6876, 6912, 6913, 6914, 6928, 6929, 6937, 6938, 6939, 6940/1, 
6940/2, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956/1, 6956/2, 6957, 6958, 6959, 6960, 
6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6975, 6976/5, 6976/6, 7003, 7042, 7047, 7050, 7051, 7064/1, 7068, 
7069, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7079, 7080, 7084, 7117, 7118, 7178, 7179, 7183, 7184/1, 7184/2, 7185, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 
7196, 7197, 7198, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210/1, 7210/2, 7210/3, 7214, 7223, 7231, 7246, 7303, 7304, 
7443, 7445, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7507/1, 7507/2, 7510/1, 7510/2, 7511, 7512/1, 7512/5, 7512/6, 
7561/2, 7568, 7569, 7570/1, 7570/3, 7570/4, 7570/5, 7573, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7582, 7586/1, 7586/2, 7591, 7613, 7647, 
7648/2, 7649, 7650, 7651, 7652/1, 7652/2, 7657, 7658, 7659/1, 7659/2, 7670/1, 7670/2, 7671, 7672/1, 7672/2, 7673, 7674/1, 7676/1, 7676/2, 
7677/1, 7677/2, 7678, 7679/1, 7679/2, 7689, 7690, 7691/1, 7691/2, 7695, 7696, 7701, 7702/1, 7702/2, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 
7709/1, 7709/2, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7745/1, 7767, 7796, 7798, 7802/1, 7803, 7804/1, 7804/2, 7805/1, 7805/2, 7806, 7808/1, 
7808/2, 7809, 7810, 7811, 7812/1, 7812/2, 7812/3, 7812/4, 7812/5, 7816/1, 7817/1, 7817/2, 7818/1, 7818/2, 7818/4, 7819, 7825, 7826, 7827, 
7828, 7829, 7830, 7831/1, 7831/2, 7832, 7833, 7834, 7835/1, 7835/2, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841/1, 7841/2, 7842/1, 7842/2, 7843, 
7844, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851/1, 7851/2, 7852, 7858, 7866/2, 7868/3, 7871/2, 7873/2, 7874/1, 7874/2, 7875, 7876, 7877, 7878, 
7884, 7886, 7887, 7888, 7890/1, 7890/2, 7894/3, 7898/1 časť, 7903 časť, 7952, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996/1, 7996/2, 7996/3, 
7996/4, 7996/5, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002/2, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8013, 8014, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 
8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8042, 8055, 8056/1, 8056/2, 8057, 8058/1, 8058/2, 8059, 8060, 8061, 8062, 
8063/1, 8063/2, 8064/1, 8098, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151/1, 8151/3, 8152, 8153/1, 8153/2, 8154, 8155, 8156, 8157, 8159, 8165, 8172, 
8173/1, 8173/2, 8174, 8175, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 
8198, 8199, 8200, 8202, 8203, 8205, 8206/1, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8219, 8220, 8221/1, 8221/2, 8235, 8236, 8237, 
8272, 8285, 8286, 8287, 8340, 8342, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8418, 8420, 8421, 8444/2, 8492, 8501, 8503, 8505, 8506, 8511, 8512, 8521, 
8522, 8523, 8524, 8525, 8527, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8574, 8575, 8577, 8578, 8581, 8582, 8583, 
8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 
8607, 8610, 8666, 8667, 8677, 8678, 8679, 8690, 8693, 8694, 8721, 8793 časť, 8795/3 časť, 8795/5, 8795/6, 8795/7, 8821 časť, 8825/2, 8826, 
8829, 8830, 8847, 8979, 8980, 8981, 8982, 8988, 8989, 8990, 9012, 9066/2, 9070, 9082/5, 9092, 9093, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9110, 
9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119/1, 9119/2, 9119/3, 9120, 9121, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 
9133/2/1, 9133/2/2, 9134/1, 9134/2, 9135/3, 9135/4, 9135/5, 9136/1, 9138/1, 9140/1, 9167, 9168, 9169, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 
9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185, 9186, 9187/1, 9187/2, 9187/3, 9188, 9189, 9190, 9191, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 
9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9289, 9305/1, 
9305/2, 9305/3, 9306, 9307, 9312, 9363/1, 9363/2, 9364/4, 9365/1, 9365/2, 9375, 9377, 9378/1, 9378/4, 9387, 9395, 9433/2, 9476, 9477, 9478, 
9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9499, 9502 časť, 9509 časť, 9510 časť, 9519 časť, 9523, 9534, 9535, 9537, 9538, 9539, 9540, 
9541, 9543/1, 9543/2, 9543/3, 9543/4, 9544, 9551, 9581, 9608, 9624, 9626, 9704 časť, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712/1, 9712/2, 
9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721/1, 9745, 9746, 9757, 9762, 9769, 9771, 9776, 9777, 9780, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 
9787, 9788, 9789, 9790, 9793, 9799, 9805, 9807, 9810, 9811, 9812, 9813, 9817, 9820, 9821, 9822, 9823, 9830, 9831, 9865, 9945, 9948/1, 9952, 
9955 časť, 10008/1, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10028, 10029, 10030, 10031, 10045/1, 10045/2, 10121, 10144, 10150, 
10163, 10165, 10167, 10170, 10171/1, 10213, 10214/1, 10214/3, 10216, 10270, 10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 
10297, 10298, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303/1, 10303/2, 10304, 10308, 10309, 10310, 10314, 10315, 10317, 10318, 10320, 10321, 
10324, 10325, 10326, 10327, 10329, 10330, 10340, 10341, 10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 
10355, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 
10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10412, 10413, 
10421, 10424, 10428, 10429, 10433, 10451, 10464/1, 10464/2, 10475/1, 10475/2, 10476, 10477, 10478/1, 10486, 10496, 10499, 10517, 10518, 
10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 10524, 10525/1, 10525/2, 10525/3, 10525/4, 10526/1, 10526/2, 10526/3, 10547/1, 10547/2, 10548, 
10551/1, 10551/2, 10553, 10555, 10556, 10557, 10558, 10560, 10561, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10571 časť, 10572, 
10576, 10579, 10617/1, 10619, 10647, 10653, 10654, 10664, 10693, 10725, 10755, 10763, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10770, 10771/1, 
10771/2, 10771/3, 10771/4, 10772, 10773/1, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 
10788, 10789, 10838, 10839, 10840, 10899, 10900, 10901, 10903, 10905, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914/1, 10916/1, 10916/2, 10916/3, 
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10916/4, 10916/5, 10917, 10918, 10919, 10938, 10957, 10958/1, 10958/2, 10958/3, 10959, 10960/1, 10960/2, 10961/1, 10961/2, 10962, 
10963/1, 10965, 10966, 10967, 10986, 10995/1, 10995/2, 10996, 10997, 11002, 11028, 11059/1, 11059/2, 11061, 11064, 11065, 11067, 
11086/2, 11086/4, 11086/5, 11086/6, 11086/7, 11108, 11110, 11111, 11122, 11146, 11212/1, 11212/2, 11212/3, 11213, 11214, 11215, 11216, 
11233/1, 11233/2, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11241, 11251, 11252, 11253, 11255/1, 11255/4, 11255/5, 11256, 11259, 11260, 
11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273/1, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11279, 
11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11297, 11298, 
11299/1, 11299/2, 11300, 11322, 11323, 11324, 11326, 11371, 11372, 11373, 11376, 11406, 11410, 11415, 11416, 11417, 11418, 11422, 
11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11431, 11436, 11438, 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446/1, 11446/2, 
11448, 11449, 11450/1, 11451, 11452, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11470, 11471, 11472, 11475, 
11476, 11478, 11479, 11480, 11486, 11487, 11523, 11539, 11540, 11541/1, 11541/2, 11542, 11543, 11547, 11548, 11549, 11555, 11556, 
11557/1, 11557/2, 11558, 11559/1, 11559/2, 11559/3, 11559/4, 11562, 11565, 11566, 11567/1, 11567/3, 11568/1, 11568/2, 11569/1, 11569/2, 
11572, 11573, 11574, 11575, 11584, 11585, 11586, 11587, 11588, 11589, 11590, 11591, 11592, 11593, 11594, 11595, 11596, 11597, 11598, 
11599, 11600, 11601, 11603, 11604, 11605, 11606, 11607, 11608, 11614/1, 11614/3, 11622/1, 11623, 11624, 11625, 11629/1, 11629/2, 11630, 
11633/1, 11634/1, 11634/2, 11634/4, 11640, 11641, 11646, 11655, 11656, 11657, 11658, 11659, 11660, 11661, 11662, 11663, 11664, 11665, 
11666, 11676/1, 11676/2, 11677, 11699, 11700/1, 11700/2, 11700/3, 11700/4, 11701, 11704, 11705/1, 11705/2, 11706, 11709, 11710/1, 
11710/2, 11714, 11716, 11737, 11738, 11739, 11741/2, 11757, 11758, 11762, 11776, 11779, 11780, 11809, 11811, 11830/1, 11830/2, 11831/1, 
11831/2, 11832, 11853, 11854, 11855, 11878, 11882, 11970, 11971, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11979, 11980, 11982, 11983, 11984, 
11989, 12011, 12012, 12013, 12014, 12015, 12016, 12020, 12021, 12022, 12023, 12024, 12025, 12028, 12030, 12031, 12032, 12033, 12038, 
12039, 12040, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12052, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 
12058, 12061, 12062, 12063, 12064, 12065, 12066, 12067, 12068, 12069, 12070, 12074, 12076, 12078, 12080, 12081, 12082, 12089, 12090, 
12091, 12092, 12106, 12107, 12108, 12109, 12110, 12111, 12114, 12115, 12116, 12117, 12119, 12120, 12121, 12123, 12124, 12126, 12127, 
12128, 12130, 12131, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12141, 12166, 12228, 12229, 12233, 12234, 12235/1, 12258, 12263, 12264, 
12280, 12281, 12282, 12283, 12290, 12291, 12292, 12293, 12294, 12297, 12298, 12299, 12300, 12301, 12302, 12303, 12305, 12306, 12307, 
12308, 12309, 12311, 12316, 12317, 12318, 12320, 12321, 12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 12328, 12342, 12343/1, 12344, 12345, 
12346, 12347, 12348, 12349, 12350, 12351, 12352, 12353, 12354, 12355, 12363/1, 12363/2, 12364/1, 12364/2, 12364/3, 12364/4, 12364/5, 
12364/6, 12364/7, 12365/1, 12365/2, 12365/3, 12365/4, 12365/5, 12365/6, 12366, 12367/1, 12368, 12374, 12375, 12377, 12380, 12382, 
12383, 12385, 12386, 12387, 12441, 12442, 12443, 12444, 12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455, 
12456, 12457, 12458, 12459, 12460, 12461, 12462, 12463, 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 
12475, 12476, 12477, 12478, 12479, 12480, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12488, 12489, 12490, 12491, 12492, 12493, 
12494, 12495, 12496, 12497, 12498, 12499, 12500, 12501, 12506, 12507, 12508, 12509, 12510, 12511, 12546, 12594, 12595/2, 12596/1, 
12596/2, 12596/5, 12600/1, 12604, 12609, 12612/1, 12613, 12614, 12615, 12620, 12624, 12633, 12634, 12635/1, 12635/2, 12635/3, 12635/4, 
12636/1, 12636/2, 12637, 12638, 12639, 12640, 12641/1, 12641/2, 12641/3, 12641/4, 12642, 12643, 12650, 12656, 12660, 12661, 12663, 
12664, 12665/1, 12665/2, 12665/3, 12666, 12667, 12668, 12673, 12674, 12676/1, 12676/3, 12676/4, 12676/5, 12677, 12679/1, 12681/1, 
12682, 12683/1, 12683/2, 12683/3, 12683/4, 12683/5, 12684/1, 12684/2, 12685, 12686/1, 12690/2, 12691/1, 12691/2, 12691/3, 12691/4, 
12691/5, 12691/7, 12691/8, 12691/9, 12693, 12694, 12695/1, 12695/2, 12695/3, 12696/1, 12696/2, 12696/3, 12696/4, 12698, 12699/3, 
12699/4, 12700, 12701/2, 12701/3, 12701/5, 12702, 12703, 12705/2, 12706/1, 12706/3, 12706/4, 12708, 12709/1, 12709/2, 12709/3, 12709/4, 
12710/2, 12714, 12715, 12716, 12717, 12718, 12719, 12721, 12724, 12725, 12726, 12742, 12743/1, 12743/3, 12850/1, 13051, 13060, 13110/2, 
13114, 13115, 13116, 13119, 13136, 13147, 13148/1, 13148/2, 13149/1, 13158/1, 13158/2, 13165, 13185, 13186, 13191, 13193, 13194, 13195, 
13196, 13197, 13198, 13199, 13200, 13201, 13202, 13203, 13204, 13205, 13206, 13216, 13224, 13225, 13226, 13235, 13240, 13243, 13245, 
13249, 13250/1, 13250/2, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255/1, 13255/2, 13255/3, 13259, 13260/1, 13260/5, 13261, 13262, 13267, 13268, 
13272, 13275, 13281, 13282, 13395, 13396, 13397, 13398, 13453, 13455, 13456, 13458, 13459, 13460, 13462/1, 13462/2, 13462/3, 13465, 
13469, 13470/1, 13470/2, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13531, 13532/1, 13533, 13534, 13535, 13536, 13538, 13539, 13540, 
13541, 13543/4, 13546, 13547, 13548, 13549, 13550, 13553, 13573, 13574, 13575, 13576, 13577, 13578, 13579, 13580, 13581, 13582/1, 
13582/2, 13584, 13585, 13587, 13588, 13596, 13598, 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13621, 13629/1, 13629/2, 13630, 13642, 13643, 
13644, 13645, 13646, 13647, 13660, 13673, 13674, 13675, 13676, 13678, 13679, 13680, 13717, 13723, 13731, 13750/3, 13767, 13779, 13780, 
13831, 13833/1, 13833/2, 13833/3, 13833/4, 13833/5, 13841, 13843, 13844/23, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13857, 13858, 13866, 
13867, 13868, 13870, 13871/1, 13871/2, 13872/1, 13872/2, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877, 13881, 13882, 13883/1, 13885, 13886, 13887, 
13888, 13889, 13890, 13891, 13892, 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900, 13901, 13907, 13909, 13910, 13911, 13912, 13913, 13915, 
14034, 14035, 14036, 14037, 14040, 14041, 14044, 14045, 14046, 14047, 14048/1, 14049, 14050, 14051, 14052, 14053, 14054, 14055/1, 
14055/2, 14074, 14075, 14076, 14077, 14078, 14079, 14080, 14081, 14082, 14083, 14084, 14085/1, 14085/2, 14086, 14087, 14089, 14099, 
14100, 14101, 14102, 14103, 14104/1, 14104/2, 14104/3, 14104/4, 14105, 14106, 14107, 14108, 14109, 14110, 14112, 14113, 14114, 14115, 
14123, 14124, 14125, 14128, 14129, 14130, 14134, 14137, 14138, 14139, 14140, 14141, 14142, 14143, 14144, 14145, 14146, 14147, 14151, 
14152, 14154, 14155, 14156, 14157, 14158, 14159, 14160, 14161, 14162, 14163, 14164, 14165, 14166, 14167, 14170/2, 14171, 14172, 14178, 
14270, 14271, 14272, 14273, 14331/1, 14331/2, 14366/1, 14366/2, 14420, 14421, 14422, 14423, 14424, 14425, 14426, 14427, 14428, 14429, 
14430, 14431, 14432, 14472, 14476/1, 14476/2, 14477, 14478, 14480, 14481, 14484, 14485, 14505, 14506, 14507, 14508, 14509, 14511, 
14539, 14552, 14554, 14555, 14556, 14636, 14637, 14639, 14642, 14645, 14646/1, 14647, 14652, 14658/1, 14659/1, 14659/2, 14660, 14665, 
14666, 14667, 14668, 14669/1, 14669/2, 14669/3, 14670, 14671, 14673, 14674, 14675, 14676, 14677/1, 14680, 14684/1, 14684/2, 14704, 
14705, 14706, 14707, 14708, 14710, 14770, 14805, 14833, 14834, 14835, 14836, 14837, 14839, 14840, 14841/1, 14890, 14892/1, 14892/2, 
14902/1, 14902/2, 14903/1, 14903/3, 14903/6, 14903/7, 14903/8, 14930, 14931, 14932, 14933, 14934, 14935/1, 14935/2, 14946, 14947/1, 
14947/2, 14949, 14953, 14961, 14962, 15026, 15046, 15047, 15048, 15049, 15050, 15051, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15057, 15058, 
15059, 15060, 15061, 15062, 15064, 15065, 15066, 15067, 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15075, 15076, 15077, 15078, 15079, 
15083, 15084, 15085/1, 15085/2, 15086, 15088, 15089, 15090, 15091, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15099, 15100, 
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15101, 15102, 15103, 15106, 15107, 15141, 15155, 15156, 15157, 15158, 15160, 15161, 15162, 15163, 15169, 15170, 15171, 15196, 15198, 
15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15217/1, 15217/2, 15217/3, 15217/4, 15217/6, 15218/2, 15218/3, 15218/4, 15218/5, 15218/9, 15218/10, 
15220, 15221, 15223/1, 15262, 15263, 15264, 15265/1, 15265/2, 15266, 15276, 15277, 15278, 15279, 15280, 15281, 15284/1, 15284/2, 
15289/1, 15289/2, 15380, 15443, 15468, 15498, 15501, 15502, 15508, 15509, 15513, 15514, 15540, 15541, 15542, 15544, 15545, 15546, 
15547, 15548, 15549, 15550, 15551, 15552, 15553, 15554, 15555, 15556, 15557, 15558, 15562, 15564, 15565, 15566, 15567, 15569, 15572, 
15573, 15574/1, 15678, 15679, 15680, 15681, 15682, 15683, 15685, 15686, 15687, 15688, 15689, 15690, 15691, 15692, 15693, 15694, 15695, 
15696, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 15703, 15704, 15705/1, 15705/2, 15706, 15708, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 
15715, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723/1, 15723/3, 15724, 15730, 15731, 15732, 15733, 15734, 15735/1, 15735/2, 
15735/5, 15737, 15738/2, 15739, 15742, 15770/1, 15770/2, 15772, 15789, 15790, 15791, 15793, 15794, 15795, 15796, 15797, 15798, 15799, 
15800, 15803, 15804, 15850, 15885, 15887, 15888, 15889, 15890, 15891, 15892, 15893, 15894, 15895, 15896, 15897, 15898, 15899, 15902, 
15903, 15904, 15905, 15906, 15929, 15977, 15980, 15985, 15998, 16001, 16002, 16003, 16005, 16006, 16008, 16009, 16010, 16011, 16026, 
16027, 16028, 16029, 16030, 16031, 16032, 16033, 16034, 16036, 16039, 16040/1, 16040/2, 16041, 16042, 16044, 16047, 16049, 16050, 
16051, 16085, 16086/2, 16087, 16088, 16090, 16091, 16092, 16093, 16094, 16165, 16191, 16192, 16193, 16194, 16195, 16196, 16197, 16198, 
16199, 16200, 16202, 16203, 16208, 16209, 16210, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16216, 16217, 16218, 16219, 16220, 16227, 16247, 
16253, 16254, 16255, 16256, 16257, 16258, 16259, 16272, 16280, 16281/1, 16281/2, 16281/3, 16310, 16314, 16315, 16316, 16317, 16337, 
16344/1, 16344/2, 16352, 16353, 16354, 16355, 16357, 16358, 16359, 16369/1, 16369/2, 16370, 16371, 16372, 16373, 16374, 16375, 16378, 
16380, 16381, 16383, 16385, 16392, 16393, 16397, 16405/1, 16420, 16428, 16466/1, 16506, 16538, 16539/1, 16539/2, 16539/5, 16539/9, 
16539/10, 16539/11, 16561, 16564, 16565, 16566, 16567, 16568, 16571, 16572, 16573, 16576, 16582, 16584, 16586, 16591/1, 16603, 16604, 
16605/2, 16610, 16611, 16612, 16613, 16621, 16684, 16688/1, 16688/2, 16689/1, 16689/2, 16690, 16691, 16700, 16703, 16721, 16725, 16747, 
16748, 16749/1, 16753/1, 16753/3, 16753/4, 16754, 16755, 16756, 16757, 16758, 16759, 16760, 16761, 16762, 16763, 16764, 16765, 16766/1, 
16766/3, 16784, 16785, 16787, 16788, 16790, 16792/1, 16792/2, 16793, 16794, 16795, 16796, 16797, 16798, 16799/1, 16799/2, 16800, 16801, 
16802, 16803, 16804/1, 16804/2, 16805, 16806/2, 16806/3, 16808, 16809, 16810/1, 16810/2, 16811, 16812, 16813, 16815, 16820, 16823, 
16830/1, 16830/2, 16830/3, 16853, 16858, 16859, 16860, 16861/1, 16861/2, 16861/3, 16863/2, 16863/3, 16863/4, 16863/5, 16867/1, 16867/2, 
16868, 16869, 16871, 16872, 16873, 16874, 16875/1, 16877, 16878, 16879, 16880, 16881, 16882, 16883, 16884/1, 16884/2, 16885, 16886, 
16887, 16888, 16889/1, 16889/2, 16890, 16891, 16892, 16893, 16894, 16895/1, 16895/2, 16902, 16903/1, 16903/2, 16911, 16912/1, 16912/2, 
16913, 16914, 16915/1, 16915/2, 16916, 16920, 16924, 16928, 16929, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937/1, 16937/2, 16941, 
16942, 16943, 16944/1, 16944/2, 16945, 16946, 16947, 16948, 16949, 16950, 16951/1, 16951/2, 16951/3, 16951/4, 16952, 16953, 16954/1, 
16954/2, 16955, 16959, 16968, 16977, 16979, 16981, 16982, 16983, 16984, 16985/1, 16985/2, 16986, 16987, 16988, 16989, 16991, 16993, 
17000/1, 17000/2, 17013, 17014, 17015, 17016, 17026, 17030, 17099, 17100/1, 17100/2, 17104, 17105, 17106, 17109, 17110, 17111, 17112, 
17113, 17114, 17115, 17116, 17117, 17118, 17119, 17120, 17121, 17122, 17123, 17124, 17125, 17126, 17128, 17129, 17130/1, 17130/2, 
17130/3, 17130/4, 17131, 17132, 17134, 17135, 17176, 17183, 17184, 17187, 17194, 17195, 17196/1, 17197, 17199, 17200, 17202, 17203/1, 
17203/2, 17205, 17206, 17207, 17208, 17209, 17210, 17231, 17232, 17233, 17238, 17239, 17240, 17241, 17247, 17248, 17249, 17251, 17252/1, 
17252/2, 17252/3, 17253, 17279, 17280, 17282, 17283, 17284, 17285, 17286, 17287, 17288, 17331, 17332/1, 17332/2, 17333, 17335, 17336, 
17337, 17338, 17339, 17340, 17342, 17343, 17344, 17345, 17346, 17348/1, 17349, 17350, 17358, 17359, 17377, 17378, 17379, 17380, 17382, 
17383, 17384, 17385/1, 17385/2, 17386, 17387, 17388, 17389, 17390/1, 17390/2, 17391, 17392, 17396, 17397, 17400, 17401, 17402, 17403, 
17404, 17405, 17406, 17407, 17408, 17409, 17410, 17420, 17421, 17422, 17423, 17424, 17516, 17517, 17532, 17533, 17536, 17541, 17554, 
17555, 17568/1, 17569/2, 17570, 17571, 17572, 17573, 17574, 17575, 17576, 17577, 17581, 17582, 17583, 17609, 17610, 17611, 17612, 
17615, 17619, 17620, 17621, 17623/1, 17623/2, 17623/3, 17666, 17679, 17680/1, 17680/2, 17680/3, 17684/2, 17685, 17687, 17700/1, 17700/2, 
17725, 17741, 17744/1, 17748/1, 17748/2, 17775, 17776, 17777/1, 17777/2, 17778, 17782/1, 17782/2, 17783, 17784/1, 17784/2, 17785, 
17786, 17787, 17788, 17789/1, 17789/2, 17790, 17792, 17797, 17800, 17804, 17808, 17809, 17847, 17848, 17849, 17850, 17857, 17858, 
17859, 17860, 17861, 17862, 17863, 17864, 17865, 17866, 17891, 17905, 17923, 17927, 17953, 17974, 18008, 18042, 18045, 18046, 18047, 
18049, 18051/1, 18051/2, 18051/3, 18051/4, 18052, 18053, 18054, 18055, 18056, 18057, 18058, 18120, 18121, 18122, 18123, 18126, 18128, 
18129, 18131, 18132, 18133, 18137, 18138, 18139, 18140, 18141, 18142, 18143, 18144, 18145, 18146, 18147, 18172/1, 18172/2, 18173, 
18176, 18181/3, 18181/4, 18181/6, 18181/7, 18181/8, 18181/9, 18181/10, 18209/1, 18209/2, 18209/3, 18209/4, 18220, 18221, 18262, 18263, 
18269/1, 18269/2, 18280/1, 18280/2, 18282, 18285, 18286, 18291, 18292, 18302, 18303, 18304, 18372, 18377, 18379, 18380, 18381, 18382, 
18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 18388, 18389, 18390, 18392, 18393, 18394, 18395, 18396, 18397, 18398, 18399, 18400, 18401, 18402, 
18403, 18404, 18405, 18406, 18407, 18408, 18409, 18410, 18411, 18412, 18413, 18414, 18415, 18416, 18417, 18418, 18419, 18420, 18421, 
18422, 18423, 18424, 18425, 18426, 18427, 18428, 18429, 18430, 18431, 18432, 18433, 18434, 18435, 18436, 18437, 18438/1, 18439/1, 
18440/1, 18440/2, 18442, 18443/1, 18443/2, 18444/1, 18444/2, 18445, 18446, 18447, 18448, 18449, 18450, 18451, 18452, 18453, 18454, 
18455, 18456, 18457, 18459, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471/1, 18477/2, 18477/3, 18477/4, 18483, 
18484/2, 18485, 18486, 18487, 18488/1, 18488/2, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496/1, 18497/1, 18499/1, 18500, 18501, 
18502, 18503/2, 18504/1, 18504/2, 18504/3, 18505, 18507/1, 18507/2, 18508, 18509, 18510/1, 18510/2, 18511 časť, 18512, 18519/1, 18520/1, 
18521/1, 18522/1, 18525/1, 18527/1, 18528, 18529, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18535, 18536, 18537, 18538, 18539, 18540, 18541, 
18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 18547, 18548, 18549, 18550, 18551, 18552, 18555/1, 18556/1, 18560, 18562/2, 18563, 18564, 18565, 
18566, 18567, 18570, 18571, 18574, 18576 časť, 18577/1, 18596/1, 18597, 18599, 18600, 18601, 18602, 18603, 18604, 18605, 18606, 18607, 
18608, 18609, 18610, 18611, 18612, 18613, 18614, 18615, 18616, 18617, 18618, 18619, 18620/1, 18620/2, 18620/3, 18620/4, 18621/1, 
18621/2, 18622/4, 18622/5, 18622/6, 18622/7, 18624/1, 18624/3, 18624/6, 18624/7, 18624/8, 18624/9, 18624/10, 18624/11, 18624/12, 
18624/17, 18624/18, 18624/19, 18624/22, 18624/23, 18624/24, 18624/25, 18624/26, 18624/28, 18624/29, 18624/33, 18625/1, 18625/2, 
18626/1, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 18632, 18633/2 časť, 18634/1, 18634/2, 18634/3, 18635/1, 18636, 18637, 18638, 18639, 18640, 
18641, 18642, 18643, 18644, 18645, 18646, 18647/1, 18648, 18649/1, 18650, 18652/1, 18653/1, 18653/2, 18654/3, 18655/1, 18656
okres Trenčín
Katastrálne územie Dolná Poruba
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1328/1/1, 1328/1/2, 1393, 1431, 1439, 1547/0/1, 1547/0/2, 1588/0/1, 1588/0/2, 1639, 1823/1/1, 1823/1/2, 2480, 4243, 4246/1, 4246/2, 4247/1, 
4247/2, 4248, 4250/1/1, 4250/1/2, 4250/1/3, 4262, 4671/0/1, 4671/0/2, 4671/0/3, 8667, 8668, 8669, 8671, 8672, 8690, 8718/0/1, 8718/0/2, 
8718/0/3, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742/1, 8743, 8832, 8859, 8860/0/1 časť, 8860/0/2 časť

Katastrálne územie Omšenie
3391 časť, 3393 časť, 3394, 3395, 3689 časť, 3690, 3693 časť

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c), sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej 
len „JPRL“) podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.

LHC Kšinná (stav k 1. 1. 2002)
1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D časť, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 25, 40, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101A časť, 101B, 102, 103, 104, 105A, 
105B, 106A, 106B, 106C, 106D, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113A, 113B, 114, 115A, 115B, 116, 117, 118, 119A, 119B, 120, 121A, 121B, 122, 
123A, 124 časť, 136 časť, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144A, 144B, 145 časť, 146, 147, 148A, 148B, 148C, 149A, 149B, 150 časť, 157 časť, 158, 
162 časť, 163A, 163B, 166A časť, 167, 168, 169, 170A, 170B, 171, 172, 173A, 173B, 174A, 174B, 175, 176A, 176B, 179A časť, 179C, 180A, 
180B, 180C, 180D, 180E, 181, 182A, 182B, 182C, 183, 184, 185A, 185B, 185C, 186A, 186B, 186C, 186D, 187A, 187B, 189 časť, 191 časť, 192, 
193A, 193B, 193C, 194A, 194B, 194C, 194D, 195A, 195B, 196A časť, 196B časť, 196C, 196D, 198A, 198B, 199A časť, 200A časť, 201, 202, 
203A, 203B, 204A, 204B, 205A, 205B, 206, 207, 208, 209 časť, 210 časť, 211, 212, 213A, 213B, 213C, 214A, 214B, 214C, 215A, 215B, 216A, 
216B, 216C, 217A časť, 217B, 217C, 221, 222A časť, 222B časť, 222C, 233 časť, 234A časť, 251B časť, 252A, 252B, 253A, 253B, 253C, 254, 
255, 256A, 256B, 256C, 256D, 257, 258, 259A, 259B, 260B časť, 262, 263A, 263B časť, 264A, 264B, 265, 266, 267 časť, 268A, 268B časť, 271 
časť, 272A, 272B, 273A, 273B, 274 časť, 275, 276, 277, 278, 279A, 279B, 280, 281A, 281B časť, 282, 283, 284A časť, 284B, 284C, 296 časť, 297 
časť, 298, 299, 300, 301, 302A, 302B, 302C, 303A, 303B, 304A, 304B, 304C, 305A, 305B, 305C, 306, 307, 308, 309A, 309B, 309C, 310, 311A, 
311B, 312, 313, 314A, 314B, 314C, 315, 316, 317, 318, 319A, 319B, 319C, 319D, 320A, 320B, 321, 322A, 322B, 323, 324, 325, 326A, 326B, 
327A, 327B, 328A, 328B, 329A, 329B, 329C, 330, 331, 332A, 332B, 333A, 333B, 334, 335, 336, 337A, 337B, 337C, 338, 339A, 339B, 340A, 
340B, 340C, 340D, 341, 342A, 342B, 343A, 343B, 344A, 344B, 345A, 345B, 346A, 346B, 347, 348A, 348B, 349, 350A, 350B, 351, 352, 353A, 
353B, 354A, 354B, 355A, 355B, 355C, 355D, 355E, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 356F, 357A, 357B, 357C, 358, 359A, 359B, 360A, 360B, 
361, 362A, 362B, 363A, 363B, 364A, 364B, 364C, 365A, 365B, 366A časť, 366B časť, 366C, 366D, 367A, 367B, 367C, 367D, 368, 369, 370A, 
370B, 371, 372A, 372B, 373A, 373B, 373C, 374A, 374B, 375A, 375B, 375C, 375D, 376A, 376B, 376C, 376D, 377A, 377B, 377C, 377D, 377E, 
378A, 378B, 378C, 379A, 379B, 379C, 380A, 380B, 380C, 381, 382A, 382B, 382C, 382D, 382E, 383A, 383B, 384, 385A, 385B, 385C, 385D, 
385E, 385F, 385G, 386A, 386B, 386C, 387, 388, 389, 390, 391, 392A, 392B, 393A, 393B, 394A, 394B, 395A, 395B časť, 413A časť, 414A, 414B, 
417A, 417B, 418A časť, 418B časť, 419A, 419B, 420, 421A, 421B časť, 422, 423, 424B časť, 434A, 434B, 442, 443, 444A, 444B, 444C, 445A, 
445B, 446A, 446B, 447A, 447B, 448, 449, 450A, 450B, 451A, 451B, 452, 453A, 453B, 454, 455A, 455B, 456, 457A, 457C, 458, 459

LHC Nitrianske Rudno (stav k 1. 1. 1995)
171, 172, 173, 174, 175, 176A, 176B, 177A, 177B, 177C, 177D, 178A, 178B, 178C, 179A, 179B, 180A, 180B, 181A, 181B, 181C, 182, 183, 
184A, 184B, 184C, 185, 186, 187, 188, 189, 190A, 190B, 191, 192 časť, 193A, 193B, 194, 195, 196, 197A, 197B, 198A, 198B, 198C, 199A, 
199B, 199C, 200, 201A, 201B, 201C, 201D, 201E, 202, 203A, 203B, 204A, 204B, 205A, 205B, 206, 207A, 207B, 208A, 208B, 209A, 209B, 
210A, 210B, 210C, 211, 212, 213, 214, 215, 216A, 216B, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223A, 223B, 224, 225, 226, 227, 228A, 228B, 229, 230, 
231, 232A, 232B, 233, 234, 235, 236, 237, 238A, 238B, 239A, 239B, 240, 241, 242A, 242B, 243A, 243B, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 časť, 
255A, 255B, 256, 257, 258, 259, 260, 261A, 261B, 262, 263, 264, 265, 266, 267A, 267B, 268A, 268B, 269, 270, 271, 272, 273A, 273B, 273C, 
274, 275A, 275B, 275C, 276A, 276B, 277, 278, 279, 280A, 280B, 280C, 281, 282, 283, 284, 285A, 285B, 285C, 286A, 286B, 286C, 287, 288A, 
288B, 289, 290, 291, 292, 293, 294A, 294B, 295, 296, 297A, 297B, 298, 299, 300, 301A, 301B, 301C, 302A, 302B, 303, 304A, 304B, 305, 306, 
307, 308 časť, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 časť, 317 časť, 322B časť, 339 časť, 340A, 340B, 340C, 340D časť, 344, 345, 346A, 346B, 
347, 370A, 370B, 371A, 371B, 371C, 372, 373A, 373B, 373C, 379, 380, 384, 385, 386A časť, 386B, 387 časť, 402A časť, 402B, 402C, 403A, 
403B, 403C, 403D, 403E, 405, 406, 407, 408, 409A, 409B, 410, 411A, 411E, 412, 413, 414A, 414B, 415, 416

LHC Opatová (stav k 1. 1. 2002)
150, 151, 152 A, 152 B, 153, 154, 155 A

LHC Slatina nad Bebravou (stav k 1. 1. 2002)
29A, 29B, 30A, 30B, 31A, 31B, 31C, 32A, 32B, 32C, 32D časť, 33A časť, 33B časť, 56A, 56D, 57B časť, 69A časť, 70, 71A, 71B, 72A, 72B, 73 
časť, 84 časť, 85 časť, 86, 87, 89, 90, 91, 92A, 93A, 94A časť, 94B, 94C, 95A, 95B, 95C, 96A, 96B, 96C, 97, 98A, 98B, 101, 102, 135, 136A, 
136B, 137A, 137B, 138A, 138B, 138C, 139A, 139B, 139C, 140A, 140B, 141A, 141B, 142A, 142B, 143, 144, 145, 146, 147, 148A, 148B, 149, 
150, 151, 152A, 152B, 153A, 153B, 154A, 154B, 155, 156A, 156B, 156C, 156D, 157, 158A, 158B, 159, 160 časť, 164A časť, 164B, 165, 166A, 
166B, 167A časť, 167B, 172 časť, 173, 174B časť, 174C, 181A časť, 182, 183A časť, 183B, 184 časť, 187A, 189A časť, 189B, 189C, 190, 191, 
192, 203, 235 časť, 236 časť, 237A, 237B, 238, 239A, 239B, 240, 241A, 241B, 242 časť, 243 časť, 244 časť, 246A časť, 246B časť, 247 časť, 250 
časť, 251A časť, 253A časť, 253B časť, 262A, 262B, 262C, 262D, 263, 264, 265, 266, 267A, 267B, 270 časť, 272, 273, 274, 275, 276A, 276B časť, 
288, 351, 352, 353 časť, 354, 355B, 356, 357, 358 časť, 367, 368A, 368B, 368C, 402A časť, 403A časť, 404 časť, 496B časť, 498A, 498B, 498C, 
499 časť, 500 časť, 503 časť, 504 časť, 524 časť, 525 časť, 526, 527, 528, 529, 530, 656 časť, 657, 658, 661, 662A, 662B, 663A, 663B, 665A časť, 
665B časť, 666, 677, 678, 689, 694A časť, 695
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LHC Uhrovec (stav k 1. 1. 1995)
112, 113, 126A, 126B, 127, 128, 134, 135, 136, 137A časť, 147 časť, 148, 158, 159, 160, 161 časť, 191, 192, 193, 194, 195A, 196 časť, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215A, 215B, 216, 217, 218, 219, 220A, 220B, 221, 222, 223A, 
223B, 224, 225, 226, 280, 281 časť, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 časť, 289, 290, 317 časť, 339A časť, 339B časť, 340 časť, 341A časť, 341B 
časť

LHC Valaská Belá (stav k 1. 1. 1995)
289A, 290, 291A, 291B, 292, 293, 294A, 294B, 295, 296A, 296B, 297A, 297B, 298A, 298B, 299, 300, 301, 302, 303, 304A, 304B, 305A, 305B, 
306A, 306B, 307A, 307B, 308, 309, 310A, 310B, 310C, 311, 312A, 312B, 313A, 313B, 314A, 314B, 314C, 315A, 315B, 316A, 316B, 317A, 
317B, 317C, 318, 319A, 319B, 319C, 320, 321A, 321B, 321C, 322A, 322B, 323A, 323B, 324A, 324B, 325A, 325B, 326A, 326B, 327A, 327B, 
328, 329A, 329B, 330, 331, 332, 333A, 333B, 334, 335, 336, 337, 338, 339A, 339B, 340, 341, 342A, 342B, 343, 344, 345, 346, 347A, 347B, 
348A, 348B, 349, 350, 351A, 351B, 352A, 352B, 353, 354A, 354B, 354C, 354D, 355A, 355B, 356A, 356B, 357, 358, 359, 360A, 360B, 361, 
362A, 362B, 363A, 363B, 363C, 364, 365A, 365B, 366A, 366B, 367A, 367B, 368, 369A, 369B, 370A, 370B, 370C, 371, 372A, 372B, 372C, 373, 
374A, 374B, 375, 376A, 376B, 377A, 377B, 378A, 378B, 378C, 379A, 379B, 379C, 379D, 380, 381, 382, 383A, 383B, 383C, 384, 385A, 385B, 
386, 387, 388, 389A, 389B, 390, 391A, 391B, 392A, 392B, 392C, 393A, 393B, 394, 395, 396, 397A, 397B, 398A, 398B, 398C, 398D, 399A, 
399B, 400A, 400B, 400C, 400D, 401, 402, 403, 404A, 404B, 404C, 404D, 404E, 404F, 404G, 405A, 405B, 406A, 406B, 406C, 406D, 407A, 
407B, 407C, 407D, 408A, 408B, 409A, 409B, 409C, 410, 411A, 411B, 411C, 411D, 412, 413, 414A, 414B, 415A, 415B, 415C, 415D, 415E, 
416A, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 417, 418, 419, 420A, 420B, 420C, 420D, 420E, 420F, 421, 422A, 422B, 422C, 423A, 423B, 423C, 423D, 
424, 425A, 425B, 425C, 426A, 426B, 427, 428A, 428B, 428C, 429, 430A, 430B, 431A, 431B, 431C, 432A, 432B, 433, 434A, 434B, 434C, 435A, 
435B, 435C, 436A, 436B, 437, 438, 439, 440A, 440B, 440C, 440D, 440E, 440F, 441A, 441B, 441C, 441D, 441E, 441F, 442, 443A, 443B, 444A, 
444B, 445A, 445B, 446, 447, 448, 449A, 449B, 449C, 449D, 449E, 450A, 450B, 450C, 451A, 451B, 452A, 452B, 452C, 452D, 453A, 453B, 
453C, 454A, 454B, 454C, 454D, 454E, 454F, 455, 456, 457A, 457B, 457C, 458, 459, 460A, 460B, 461A, 461B, 462, 463, 464, 465, 466, 467A, 
467B, 467C, 467D, 468, 469A, 469B, 469C, 470A, 470B, 470C, 470D, 471A, 471B, 471C, 471D, 472, 473A, 473B, 473C, 474A, 474B, 475, 
476, 477, 478A, 478B, 478C, 478D, 479A, 479B, 480A, 480B, 480D, 481, 482, 483, 484A, 484B, 484C, 484D, 484E, 485, 486A, 486B, 489, 490, 
491, 492A, 492B, 492C, 492D, 492E, 493A, 493B, 493C, 494A, 494B, 494C, 494D, 495A, 495B, 496, 497, 498, 499A, 499B, 499C, 500, 501A, 
501B, 502A, 502B, 502C, 502D, 503, 504, 505A, 505B, 505C, 505D, 506, 507, 508, 509A, 509B, 510A, 510B, 511A, 511B, 511C, 512A, 512B, 
512C, 512D, 513A, 513B, 513C, 514A, 514B, 515, 516, 517A, 517B, 517C, 517D, 518, 519A, 519B, 519C, 520A, 520B, 521, 522A, 522B, 523A, 
523B, 523C, 523D, 529B časť, 536, 537, 538, 539A, 539B, 540A, 540B, 540C, 541A, 541B, 541C, 541D, 541E, 542A, 542B časť, 543, 547A časť, 
547B, 553A časť, 555A časť, 555B časť, 556A, 556C časť, 557A časť, 557C, 558A časť, 558B, 561, 563K, 565A, 565B, 566, 567A, 567B, 568, 
569, 570A, 570B, 570C, 571A, 571B, 571C, 571D, 572A, 572B, 572C, 572D, 572E, 573A, 573B, 573C, 573D, 574, 575, 576, 577A, 577B, 578A, 
578B, 579, 580, 581, 582, 583A, 583B, 584, 585A, 585B, 585C, 585D, 586, 587A, 587B, 588A, 588B, 589A, 589B, 589C, 589D, 590A, 590B, 
590C, 590D, 591A, 591B, 591C, 591D, 591E, 592A, 592B, 592C, 593, 594A, 594B, 594C, 594D, 594E, 595, 596A, 596B, 597A, 597B, 597C, 
597D, 598A, 598B, 599A, 599B, 600A, 600B, 600C, 601A, 601B, 601C, 601D, 601E, 601F, 602A, 602B, 602C, 603A, 603B, 603C, 603D, 604, 
605, 607, 608, 609A, 609B, 610, 611A, 611B, 612, 613A, 613B, 614A, 614B, 614C, 615A, 615B, 616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B, 619A, 
619B, 620A, 620B, 620C, 621A, 621B, 622, 623A, 623B, 623C, 623D, 624, 625A, 625B, 625C, 625D, 626, 627A, 627B, 627C, 628, 629, 630, 
631A, 631B, 632A, 632B, 633A, 633B, 633C, 634, 635A, 635B, 636, 637, 638A, 638B, 639A, 639B, 640A, 640B, 641, 642, 643A, 643B, 643C, 
644A, 644B, 645A, 645B, 645C, 646A, 646B, 647A, 647B, 648, 649A, 649B, 649C, 686

LHC Vestenice (stav k 1. 1. 1995)
222A časť, 222B, 223, 224A časť, 225 časť, 235, 236A, 236B, 237, 238, 277 časť, 283, 295, 296, 301 časť, 304, 305, 306, 308, 326A, 326B, 327, 
328, 332 časť, 333, 334, 335A, 337, 338, 339, 340B, 341, 342, 343, 344A, 344B, 345A, 345B, 346, 347, 348, 349, 350A časť, 350B, 351, 352A, 
352B, 353B, 354, 355, 356A, 356B, 357, 358 časť, 363 časť, 372 časť, 373 časť, 374A, 374B, 383 časť, 384, 385 časť, 386 časť, 389, 390 časť, 391 
časť, 392A, 392B, 393, 394, 395 časť, 396, 397, 398, 400 časť, 415, 416 časť, 417 časť

____________________
1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 25. apríla 2006, čiastka 83, strany: 1376 – 1379

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 234/2006 Z. z. z 12. apríla 2006,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Sysľovské polia (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zachovania biotopov druhov vtákov 
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a zabez-
pečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 1 772,94 hektára; jeho územie je vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje lov všetkých druhov divých husí a kačíc a umiestnenie poľovného zariadenia.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje lov zveri od 1. januára do 30. júna okrem lovu predátorov podľa programu starostlivosti o chránené 
vtáčie územie.

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje

a) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych stromov sokola červenonohého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 metrov od hniezda dropa fúzatého, ak tak určí obvodný úrad životného 
prostredia,

c) vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo snežným skútrom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku 
vlastníkom, správcom alebo nájomcom,

d) pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo cyklotrasy okrem činností vykonávaných v súvislosti s ob-
hospodarovaním pozemku vlastníkom, správcom alebo nájomcom,

e) použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, 1)

f) voľné pustenie psa vrátane poľovného od 1. januára do 30. júna okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitného predpisu, 2)

g) umiestnenie stavby,

h) aplikovanie pesticídov na dreviny rastúce mimo lesa,

i) lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik,

j) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, 3) ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou 
v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,

k) aplikovanie herbicídov od 15. apríla do 30. júna,

l) aplikovanie rodenticídov,

m) vstupovanie osôb a strojov na trvalé trávne porasty 4) a polia s kultúrou ozimnej pšenice od 20. apríla do 31. mája,

n) oplocovanie pozemku,

o) púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, naj-
mä ohňostroj, laserové zariadenia a reprodukovaná hudba.
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Bratislave a na Obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

László Miklós v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 1

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach mestských častí Čunovo, Rusovce 
a Jarovce. Celková výmera území, na ktorých je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 1, je 1 315,1 hektára. V rámci jednotlivých 
katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Čunovo
714/1, 714/4, 714/15, 716/1, 716/3, 718/2, 718/10, 718/11, 718/14, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721/1, 721/2, 721/3, 721/4, 721/6, 722/1, 
722/2, 722/3, 723/1, 723/2, 723/3, 724/6, 725/4,

Katastrálne územie Rusovce
1247/2, 1249/2, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 
1271/1, 1271/2, 1272, 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/8, 1273/9, 1273/62, 1273/63, 1274/1, 1274/2, 1274/5, 1274/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 
1277/1, 1277/2, 1278/4, 1278/6, 1278/13, 1279/1, 1280, 1281/1, 1281/3, 1281/4, 1283/5, 1283/16, 1283/25, 1283/27, 1283/138, 1283/139,

Katastrálne územie Jarovce
968 časť, 973/1, 973/2, 974/10, 974/11, 974/16, 975/1, 975/2.

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 2

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach mestských častí Rusovce a Jarovce. 
Celková výmera území, na ktorých je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 2, je 1 014,4 hektára. V rámci jednotlivých katastrov 
zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Rusovce
1247/2, 1249/2, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 
1271/1, 1271/2, 1272, 1273/4, 1273/5, 1273/6,1273/8, 1273/9, 1273/62, 1273/63, 1274/1, 1274/2, 1274/5, 1274/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 
1277/1, 1277/2, 1278/4, 1278/6, 1278/13, 1279/1, 1280, 1281/1, 1281/3, 1281/4, 1283/5, 1283/16, 1283/25, 1283/27, 1283/138, 1283/139,

Katastrálne územie Jarovce
968 časť, 973/1, 973/2, 974/10, 974/11, 974/16, 975/1, 975/2.

____________________
1)  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej preven-

cii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)  Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policaj-

nom zbore v znení neskorších predpisov, § 7 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
3)  § 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky, uverejnená 10. februára 2011,  
čiastka 14, strany: 293 – 301

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia SR č. 27/2011 Z. z. z 1. februára 2011,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko ‑nižnianske polia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Špačinsko -nižnianske polia (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priazni-
vého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu a sťahovavého druhu vtáka sokola rároha a zabezpečenia podmienok jeho prežitia 
a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trnava v katastrálnych územiach Bohunice, Bučany, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Horné 
Lovčice, Jaslovce, Kátlovce, Malé Brestovany, Malženice, Paderovce, Radošovce, Špačince, Trnava a Veľké Brestovany a v okrese Piešťany 
v katastrálnych územiach Dolné Dubovany, Dolný Lopašov, Horné Dubovany, Chtelnica, Nižná, Rakovice, Ťapkové, Veľké Kostoľany a Ve-
selé.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 5533,5300 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje vykonávanie mechanizova-
ných prác pri poľnohospodárskej činnosti a pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane 
lesa2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda sokola rároha od 1. marca do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad život-
ného prostredia.

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk 
v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové skutočnosti 
odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej re-
publiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Piešťanoch.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad ob-
sahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

József Nagy v. r.

____________________
1) § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2) § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 6. januára 2011, čiastka 3, strany: 134 – 160

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 4/2011 Z. z. z 22. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Tatry (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov dru-
hov vtákov európskeho významu orla skalného, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, tetrova hoľniaka, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, 
sokola sťahovavého, bociana čierneho, orla krikľavého, lelka lesného, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého a strakoša sivého a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnych územiach Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, 
Bobrovec, Babky, Jalovec, Smrečany, Žiar, Jakubovany, Konská, Jamník, Pribylina, Liptovská Kokava, Hybe, Vavrišovo, Svätý Štefan, Vý-
chodná a Važec, v okrese Poprad v katastrálnych územiach Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina a Ždiar a v okrese Tvrdo-
šín v katastrálnych územiach Habovka, Tichá dolina a Zuberec.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 54 611,2900 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) 
alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla a orla skalného od 
15. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho a ďatla 
čierneho okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu,3) ak tak určí obvodný úrad životného pro-
stredia,

c) budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v blízkosti hniezda orla skalného, ak tak určí obvodný úrad život-
ného prostredia,

d) vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,

e) organizovanie nácvikov záchranných akcií od 16. apríla do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3.

(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd 
a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové 
skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej repub-
liky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Dolnom Kubíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Liptovskom Mikuláši a na Obvodnom úrade životného prostre-
dia v Poprade.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad ob-
sahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

József Nagy v. r.
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Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia s výmerou 15 370,82 hektára,  
kde je zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d)

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia evidovaných v katastri nehnuteľností so stavom k 1. januáru 2010 ako parcely registra „C“.

Okres Tvrdošín
Katastrálne územie Zuberec:
1421/2, 1422, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429/1, 1429/3, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 1434/5, 1435, 1436, 
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1455, 1456/1, 1456/2, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 
1463/1, 1464/2, 1465/2, 1467, 1468, 1470/2, 1471, 1472/1, 1472/2, 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1480/8, 1480/9, 1480/10, 1481/1, 1482/1, 
1483/1, 1484/1, 1488, 1489, 1490, 1491, 1588, 1589, 1590, 1591/1, 1591/2, 1592/1, 1592/2, 1593/1, 1597, 1598, 1599, 1600, 1628, 1661, 1662, 
1663/1, 1663/2, 1665, 1666, 1667, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1705, 1707, 1708, 1709, 1710, 
1711, 1712, 1713, 1714, 1758 , 1761/1, 1764.

Katastrálne územie Habovka:
11671, 11672/1, 11676, 11677, 11678, 11679, 11680, 11681, 11682, 11683, 11685, 11690, 11779.

Katastrálne územie Tichá dolina:
11456/1, 11456/8, 11456/9, 11456/10, 11456/11, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 
11469, 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475/1, 11475/2, 11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481, 11482, 11483, 11484, 11485, 
11486, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 11492, 11493, 11494/1, 11494/2, 11494/2, 11494/3, 11494/4, 11494/5, 11495, 11496/1, 11496/2, 
11496/3, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504, 11505,11506, 11507, 11508, 11509, 11510, 11511, 11512, 11513, 11514, 
11515, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529, 11530, 11531, 11532, 
11533/1, 11533/2, 11533/4, 11541, 11554, 12536/2, 12539, 12552, 12553/1, 12555, 12556, 12557/1, 12557/14, 12558/2, 12559.

Okres Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie Liptovský Trnovec:
2001/3, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010/1, 2010/2, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2, 2017, 2018, 2157/1, 2158, 
2171, 2183.

Katastrálne územie Liptovské Matiašovce:
536/0/1, 536/0/2, 537, 538, 539.

Katastrálne územie Bobrovec:
2558, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2601, 2602, 2605, 2606, 2607, 2611, 2612, 2613, 2615/1, 2615/2, 2616, 2617/1, 
2617/2, 2619, 2620/1, 2620/2, 2621, 2657, 2662, 2665, 2667.

Katastrálne územie Babky:
63,64.

Katastrálne územie Jamník:
799/1, 801/1, 801/2.

Katastrálne územie Pribylina:
10965, 10966, 11176, 11178, 11183, 11186, 11187, 11189, 11191, 11193, 11194, 11195, 11196, 11197, 11201, 11202, 11203, 11205, 11206, 
11207, 11208, 11209, 11210, 11211, 11212/1, 1212/2, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217.

Okres Poprad
Katastrálne územie Štrbské Pleso:
10775, 10776, 11113/1, 1643/2, 1645/13, 1645/4, 1645/5, 1652/0/3, 1656/1, 1656/13, 1656/14, 1656/15, 1656/16, 1656/18, 1656/19, 1656/2, 
1656/3, 1656/4, 1656/5, 1656/7, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1658/1, 1658/10, 1658/2, 1658/3, 
1658/4, 1658/5, 1658/6, 1658/7, 1658/8, 1658/9, 1662/3, 1662/5, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1669/1, 1669/2, 1670, 1671/1, 
1671/2, 1671/3, 1671/4, 1671/5, 1673/2, 1675/1, 1676/1, 1676/2, 1676/4, 1679, 1680/2, 1681/2, 1691/1, 1691/2, 1695/1, 1695/2, 1696/3, 
1698/1, 1699, 1700/1, 1700/2, 1704, 1706, 1708, 1709, 1711, 1713, 1714, 1716, 1717/10, 1717/11, 1717/12, 1717/13, 1717/14, 1717/15, 
1717/16, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/6, 1717/7, 1717/8, 1717/9, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1721/1, 1721/2, 1721/3, 1722/0/1, 1723/1, 
1723/2, 1725, 1726/1, 1726/2, 1726/3, 1726/5, 1726/6/1, 1726/6/2, 1726/7, 1726/8, 1729, 1731, 1732/1, 1733/1, 1736/1, 1736/2, 1738, 1739/1, 
1739/2, 1739/3, 1739/4, 1739/5, 1741/1, 1741/2, 1741/3, 1742/10, 1742/1, 1742/2, 1742/3, 1742/4, 1742/5, 1742/6, 1742/7, 1742/8, 1742/9, 
1743, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1745/4, 1745/5, 1745/6, 1745/8, 1748/1, 1749, 1751, 1759/1, 1763/1, 1764/1, 1765 , 1771/2, 1773/1, 1773/2, 
1773/3, 1774/1, 1774/2, 1775, 1776/1, 1776/2, 1776/3, 1776/4, 1778, 1779/1, 1779/2, 1779/3, 1779/4, 1779/5, 1779/6, 1780, 1788/1, 1788/2, 
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1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1791/1, 1791/2, 1793, 1798, 1799/2, 1799/3, 1802, 1805/1, 1805/2, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1811, 1812/1, 
1812/2, 1814/1, 1822/1, 1825, 1829 , 1832/1, 1832/4, 1835, 1843/1, 1843/4, 1843/6, 1852/1, 1852/2, 1854, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 
1855/5, 1855/6, 1855/7, 1862/2, 1862/3, 1866/1, 1870, 1871/1, 1871/2, 1879, 1881/10, 1881/3 , 1884/1, 1884/2, 1894, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 
1896/4, 1896/5, 1896/6, 1896/7, 1896/8, 1896/9, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 3001/2, 3001/3, 3001/4, 3001/53001/6, 3004/2 , 
3004/3, 3004/4, 3004/5, 3004/6 , 3004/7, 3004/8, 3005/1, 3005/11, 3005/12, 3005/15, 3005/16, 3005/17, 3005/2, 3005/3, 3005/4, 3005/5, 
3009/1, 3009/5, 3013/1, 3013/2, 3013/3, 3013/4, 3016/1, 3016/2, 3016/3, 3016/4, 3016/5, 3016/6, 3016/7.

Katastrálne územie Tatranská Javorina:
131/3, 181/1, 190/2, 193/2, 206/2, 207/10, 207/14, 207/1, 207/8, 207/9, 210/103, 210/104, 210/105, 210/106, 210/107, 210/108, 210/109, 
210/10, 210/110, 210/111, 210/112, 210/113, 210/114, 210/115, 210/116, 210/117, 210/118, 210/119, 210/120, 210/121, 210/122, 210/123, 
210/124, 210/125, 210/126, 210/127, 210/128, 210/129, 210/12, 210/13, 210/131, 210/132, 210/133, 210/134, 210/135, 210/136, 210/137, 
210/138, 210/139, 210/14, 210/140, 210/141, 210/142, 210/143, 210/144, 210/145, 210/146, 210/15, 210/151, 210/152, 210/153, 210/154, 
210/155210/156, 210/157, 210/158, 210/159, 210/16, 210/160, 210/161, 210/162, 210/169, 210/170, 210/174, 210/175, 210/176, 210/177, 
210/17, 210/18, 210/189, 210/19, 210/190, 210/192, 210/194, 210/195, 210/196, 210/197, 210/1, 210/2, 210/20, 210/21, 210/22, 210/222, 
210/223, 210/224, 210/225, 210/227, 210/228, 210/229, 210/24, 210/25, 210/250, 210/253, 210/254, 210/26, 210/27, 210/271, 210/272, 
210/28, 210/283, 210/29, 210/30, 210/31, 210/32, 210/33, 210/34, 210/35, 210/36, 210/37, 210/38, 210/39, 210/3, 210/40, 210/41, 210/42, 
210/44, 210/45, 210/46, 210/47, 210/48, 210/49, 210/5, 210/50, 210/51, 210/52, 210/53, 210/54, 210/55, 210/56, 210/57, 210/58, 210/59, 
210/6, 210/60, 210/61, 210/62, 210/65, 210/66, 210/67, 210/70, 210/77, 210/7, 210/8, 210/82, 210/83, 210/84, 210/85, 210/86, 210/88, 210/9, 
210/90, 210/91, 210/92, 210/93, 210/94, 210/95, 210/96, 210/97, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 213, 214, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 216/3, 
217/1/1, 217/1/2, 217/2, 217/3, 217/6, 217/7, 218/1, 218/2, 220/1, 220/2, 221, 223/1, 226/1, 226/2, 226/3, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 
228/6, 229/1, 229/2, 234, 238/1, 238/2, 240/1, 240/2, 240/3, 241, 242, 244/1, 244/2, 244/3, 245/13, 245/14, 245/16, 245/17, 245/18, 245/1, 
245/20, 245/21, 245/22, 245/28 , 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/36, 245/3, 245/6, 245/7, 245/9, 248, 249/1, 249/2, 250/1, 250/2, 
250/3, 250/4, 255/1, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/2, 255/3, 255/4, 260, 261/1, 261/2, 261/4, 261/6, 262, 263, 
264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 265/2, 265/3, 266/1, 266/2, 270, 272/15, 272/16, 272/18, 272/20, 272/3 , 272/5, 272/5 , 279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 
281/13, 281/21, 281/23, 281/29, 281/3, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 286/10, 286/11, 286/12, 286/17, 286/18, 286/6, 286/7, 287, 288, 289/1, 
289/2, 290, 291, 292, 294/3, 294/4, 296, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 301/1, 301/2, 302, 303, 307, 308, 309/1, 309/2, 309/3, 310, 311, 
312/14, 312/16, 312/17, 312/30, 312/31, 312/36, 312/5, 312/7, 313/1, 313/2, 314, 315/1, 316, 319/1, 319/2, 335, 336, 337/1, 338/1, 339, 340, 
347, 350, 359, 360/1, 360/2, 360/3, 361, 371, 372, 373/1, 374, 384, 385.

Katastrálne územie Tatranská Lomnica:
14576, 14671/6, 14673, 14674, 14675/1, 14701/1, 14701/2, 14702/1, 14702/2, 14702/4, 14702/5, 14703, 14705/1, 14705/11, 14705/12, 
14705/13, 14705/14, 14705/15, 14705/16, 14705/17, 14705/18, 14705/2, 14705/3, 14705/31, 14705/34, 14705/38, 14705/39, 14705/40, 
14705/5, 14705/6, 14705/7, 14705/8, 14705/9, 14718/1, 14718/2, 14719/7, 14722, 14729/1, 14729/3, 14729/4, 14729/5, 14729/6, 14729/7, 
14729/8, 14729/9, 14737, 14743, 14745, 14750, 14765, 14804, 14807, 14808, 14811, 14812, 14814, 14815, 14824/1, 14824/2, 14825/1, 
14825/10, 14825/12, 14825/13, 14825/2, 14825/3, 14825/4, 14825/5, 14825/6, 14825/8, 14825/9, 14826/1, 14826/2, 14826/3, 14826/4, 
14827/1, 14827/2, 14827/3, 14827/4, 14827/5, 14828/1, 14830/1, 14830/2, 14831/1, 14846/14, 14847/1, 14847/4, 14848/2, 14849/1, 14849/2, 
15006, 15011, 15062, 15066, 2192, 2194, 2195, 2196, 2203/1, 2203/2, 2204/1, 2204/2, 2205 , 2206, 3798/14, 6548/5, 6552/2, 6556/1, 6556/10, 
6556/11, 6556/12, 6556/13, 6556/14, 6556/2, 6556/2, 6556/3, 6556/4, 6556/5, 6556/6, 6556/7, 6556/8, 6556/9, 6560/1, 6561, 6563, 6564/1, 
6565/1, 6566/1, 6752.

Katastrálne územie Ždiar: 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 
5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5279, 5280, 5284, 5285, 5286, 5288, 5290, 5291, 5292, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 
5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5312, 5316, 5325, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338 , 5339, 5340, 
5341, 5342, 5344, 5345, 5346, 5347, 5357, 5358, 5370, 5371, 5372, 5373, 5378, 5379, 5380, 5381, 5403, 5554, 5556.

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia s výmerou 3 528, 3 hektára,  
kde je zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e)

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia evidovaných v katastri nehnuteľností so stavom k 1. januáru 2010 ako parcely registra „C“.

Okres Tvrdošín
Katastrálne územie Zuberec:
1480, 1492.

Okres Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie Liptovský Trnovec:
2012, 2018.
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Katastrálne územie Bobrovec: 2618/1, 2624, 2637 , 2645, 2648 , 2650 , 2651, 2652 , 2653.

Katastrálne územie Babky:
64, 65.

Katastrálne územie Jalovec:
431, 432, 441, 442 , 443, 444 , 449, 450 , 457 , 463 , 464 , 465 , 469.

Katastrálne územie Žiar:
1136/1.

Katastrálne územie Svätý Štefan:
1290, 1291.

Katastrálne územie Konská:
436,437,438,439,440,441,442.

Katastrálne územie Jamník:
800.

Katastrálne územie Pribylina:
10350, 10351, 10846 10856, 10859/1, 10859/2, 10868, 10870, 10872, 10875, 10876, 10877, 10883, 10927, 10947, 10948, 10952 , 10953, 10966, 
10967, 11184, 11185, 11186, 11189, 11190, 11197 , 11198, 11203.

Okres Poprad
Katastrálne územie Štrbské Pleso:
10838/1, 10838/3, 10839, 11113/1, 1687/1, 1687/2, 1688 , 1689, 1691/1, 1691/2 , 1696/1 , 1696/3 , 1698/2, 1700/3 , 1703/1, 1703/2, 1704, 
1707, 1709 , 1711, 1713, 1714, 1732/1, 1732/2, 1733/2 , 1733/3, 1760/1 , 1760/2, 1760/3 , 1761, 1762/1, 1762/2, 1762/3, 1763/2, 1763/5, 
1763/6, 1763/7, 1764/1, 1764/2, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1799/4, 1799/5, 1805/1, 1808/1, 1814/2 , 1822/1, 1822/2 , 1822/5, 1825 , 1826/1 , 
1826/2, 1829 , 1830, 1831/1, 1860/2, 1862/1, 1862/2, 1862/4, 1864/1, 1864/2, 1864/3, 1864/4, 1865, 1866/1 , 1866/2, 1866/3, 1866/4, 1866/5, 
1866/6, 1871/1 , 1879 , 1881/10, 1881/1, 1881/2, 1881/3, 1881/4, 1881/5, 1881/6, 1881/7, 1881/8, 1881/9, 1884/1, 1884/2, 1885/1, 1885/2, 
1888/1, 1888/2, 1888/3, 1888/4, 1888/5, 1888/6, 1888/8, 1896/7, 7987/5, 7987/6, 7987/7.

Katastrálne územie Tatranská Lomnica:
14844/14, 14844/1, 14844/3, 14844/4, 14844/5, 14844/6, 14844/7, 14844/8, 6566/10, 6566/11, 6566/12, 6566/14, 6566/1, 6566/4, 6566/6, 
6566/7, 6566/7, 6566/9.

____________________
1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 § 36 ods. 6 a § 56 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 2 až 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 24. januára 2008, čiastka 9, strany: 130 – 139

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 17/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Tribeč (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava hnedého, lel-
ka lesného, muchára sivého, muchárika bielokrkého, orla kráľovského, penice jarabej, prepelice poľnej, včelára lesného, výra skalného,  
žltochvosta lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nitra v katastrálnych územiach Bádice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Jelenec, 
Mechenice, Sokolníky, Výčapy -Opatovce, Žirany, v okrese Partizánske v katastrálnych územiach Baštín, Janova Ves, Klátova Nová Ves, Veľ-
ké Bošany, v okrese Topoľčany v katastrálnych územiach Čeľadince, Hrušovany, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Nitrianska Streda, Oponice, 
Práznovce, Preseľany, Solčany, Súlovce, Topoľčany a v okrese Zlaté Moravce v katastrálnych územiach Kostoľany pod Tribečom, Ladice, 
Velčice a Zlatno.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 23 802,8 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného 
vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje

a) uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu 1) ako účelového alebo výberkového,

b) vykonávanie úmyselnej ťažby 2) v dielcoch s porastmi staršími ako 50 rokov v čase od 1. marca do 31. júla,

c) odstraňovanie dutinových hniezdnych stromov okrem zabezpečenia ochrany lesa. 3)

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom 
území, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti 4) v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) budovanie alebo využívanie poľovného zariadenia alebo vykonávanie práva poľovníctva od 15. februára do 15. júla okrem práv poľov-
níckej stráže v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa v období od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania 
následkov porúch alebo havárií na elektrickom vedení,

d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov 5) okrem ich obnovy,

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 6)

f) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,

g) umelé zalesňovanie nelesných pozemkov,

h) rekultivácia 7) nevyužívaných pozemkov na poľnohospodárskej pôde od 1. marca do 31. júla,

i) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na trvalých trávnych porastoch, drevinách rastúcich mimo lesa, neobhospodarovaných plo-
chách na poľnohospodárskej pôde, v mokradiach, vetrolamoch alebo medziach okrem odstraňovania inváznych druhov,

j) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na okrajoch miestnych alebo účelových komunikácií od 1. marca do 31. júla,

k) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(3) Činnosti ustanovené v odseku 1 a odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 8)
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a časti chráneného vtáčieho územia uvedené v prílohe č. 2, sú uložené 
na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Krajskom úrade životného 
prostredia v Trenčíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Topoľčanoch a na 
Obvodnom úrade životného prostredia v Prievidzi.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 1

Vymedzené funkčne ekologické priestory sa nachádzajú v okrese Nitra v katastrálnych územiach Bádice, Horné Lefantovce, Jelenec, v okre-
se Partizánske v katastrálnych územiach Janova Ves, Klátova Nová Ves, v okrese Topoľčany v katastrálnych územiach Kovarce, Krnča, 
Nitrianska Streda, Oponice, Solčany, Súlovce a v okrese Zlaté Moravce v katastrálnych územiach Kostoľany pod Tribečom, Velčice a Zlatno. 
Celková výmera území, kde je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 1, je 469,75 hektára.

V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberajú tieto parcely alebo ich časti:
Katastrálne územie Horné Lefantovce:
742 časť, 748 časť, 752 časť, 753 časť, 763/0/1 časť, 764 časť, 765 časť.

Katastrálne územie Janova Ves:
658 časť.

Katastrálne územie Jelenec:
3544 časť, 3545 časť, 3546 časť, 3547 časť, 3548 časť, 3549 časť, 3550 časť, 3554, 3559 časť, 3563 časť, 3593/1 časť, 3594, 3595, 3597 časť.

Katastrálne územie Klátova Nová Ves:
431 časť, 432/3 časť, 432/4 časť, 1159, 1162, 1163, 1164 časť, 1172/1 časť, 1172/2 časť, 1172/3 časť, 1174 časť, 1193/1 časť, 1194/1 časť, 1194/3 
časť, 1195 časť, 1197 časť, 1198/1 časť, 1201/1 časť, 1208/4 časť, 1221/1 časť, 1222 časť, 1227 časť, 1228 časť, 1229 časť, 1230 časť, 1231 časť, 
1232 časť, 1233 časť, 1234 časť, 1235 časť.

Katastrálne územie Kostoľany pod Tribečom:
3430/2 časť, 3446 časť, 3450 časť, 3489 časť, 3481/1 časť, 3490 časť, 3491 časť, 3492 časť, 3512 časť, 3517 časť, 3526 časť, 3530, 3531 časť.

Katastrálne územie Kovarce:
2055 časť, 2057 časť, 2091 časť, 2098 časť, 2111 časť, 2132 časť, 2134 časť, 2144 časť, 2150 časť, 2164 časť.

Katastrálne územie Krnča:
1063 časť 1064 časť, 1068/1 časť, 1068/2 časť, 1068/3 časť, 1069 časť, 1077/1 časť, 1077/2 časť, 1141/1 časť, 1205/1 časť, 1208/1 časť, 1209/1 
časť, 1221/2 časť, 1229 časť, 1230 časť, 1234 časť, 1235 časť, 1244 časť, 1247 časť, 1250/1 časť, 1254 časť, 1258 časť.

Katastrálne územie Nitrianska Streda:
723 časť, 727 časť, 729 časť, 774/1 časť, 760/1 časť.

Katastrálne územie Oponice:
638/1 časť, 639.

Katastrálne územie Práznovce:
902 časť, 948 časť.

Katastrálne územie Solčany:
3055 časť, 3056/3 časť, 3076 časť.
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Katastrálne územie Súlovce:
1136 časť, 1086/1 časť, 1160 časť, 1161 časť, 1147 časť.

Katastrálne územie Velčice:
5709 časť, 5710/1 časť, 5711 časť, 5780 časť, 5781/1 časť, 5786/1 časť.

Katastrálne územie Zlatno:
1193 časť, 1196/1 časť, 1203 časť, 1204 časť, 1205 časť, 1206 časť, 1211 časť, 1190/1 časť.

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) 
podľa platných lesných hospodárskych plánov vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.
Lesný hospodársky celok Jelenec, stav JPRL k 1. 1. 2003:
24, 25, 42, 51_1PS, 179C, 180B, 195, 206A_1PS, 206B_1PS, 262B, 323, 349, 377A, 377B, 384, 400, 411, 432A, 460, 472, 475, neúrodné lesné 
pozemky číslo 12 a 154.

Lesný hospodársky celok Partizánske, stav JPRL k 1. 1. 2000:
1056, 1098, 1102D, 1134B, 1142A, 1144A, 1144C, 1144D, 1148, 1151, 1161A, 1168, 1170, 1176, 1206, 1223, 1226, 1231, 1264A, 1268B, 1273, 
1274, 1280, 1286, 1289A, 1289B, 1298A, 1321_1PS, 1321_2PS, 1326C, 1384, 1400, 1443C, 1445A_1PS, 1488, 1490B, 1498C, 1526B, 1527, 
1528, 1529, 1530C, 1532B, 1533B, 1549A, 1580, 1623, 1635B, 1676_1PS, 1679, 1687, 1698, 1734, 1740C, 1749B, 1750, 1756, 1757B, 1770A, 
1770B, 1772, 1775A, 1775B, 2406, 2407B, 2409B, 2411, 2420, 2421, 2425, 2429B, 2432, 2434, 2468B, 2471, 2482A, 2482B, 2483, 2498, 2517, 
2525, 2536, 2540B, 2542, 2545C, 2549, 2550, 2556, 2558, 2564A, 2565, 2581, 2585, neúrodný lesný pozemok číslo 54 a lesný sklad č. 79.

Lesný hospodársky celok Zobor, stav JPRL k 1. 1. 2003:
28, 33, 71, 75A, 75B, 78, 95, 101, neúrodné lesné pozemky číslo 8 a 9.

____________________
1)  § 18 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
3)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
4)  Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

6)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7)  § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona  
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 12. novembra 2008, čiastka 160, strany: 3683 – 3692

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 437/2008 Z. z. z 24. októbra 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika mo-
čiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a zabezpečenia podmienok ich prežitia 
a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Galanta v katastrálnych územiach Abrahám, Hoste, Malá Mača, Pusté Úľany, Sereď, 
Sládkovičovo, Veľká Mača, Veľký Grob, v okrese Senec v katastrálnych územiach Blatné, Čataj, Igram, Kaplna, Reca, Nový Svet a v okrese 
Trnava v katastrálnych územiach Cífer, Hrnčiarovce, Majcichov, Modranka, Opoj, Pavlice, Pác, Slovenská Nová Ves, Vlčkovce, Voderady, 
Zeleneč.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 18 173,91 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

 

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považujú

a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania ná-
sledkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení alebo údržby ochranného pásma dráh železničných tratí,

b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda haje tmavej, kane popolavej, sokola červenonohého alebo sokola rároha od 1. 
marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia okrem zabezpečenia ochrany lesa, 1)

c) vykonávanie hospodárskej činnosti neuvedenej v písmene

b) v blízkosti hniezda haje tmavej, kane popolavej, sokola červenonohého alebo sokola rároha od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný 
úrad životného prostredia okrem obhospodarovania rybníkov, rybochovných zariadení a poľnohospodárskej pôdy,

d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov 2) a ostatných zatrávnených plôch 2) okrem ich obnovy,

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 3)

f) rozorávanie účelových komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

g) mechanizovaná kosba okrajov poľných ciest od 1. marca do 15. júna okrem ciest vedúcich k železničným priecestiam,

h) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, na ostatných zatrávnených plochách alebo 
na drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

i) pozemná aplikácia pesticídov na plochách dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu, v nefunkčných lomoch, na hrádzach alebo na 
poľných cestách okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,

j) aplikovanie rodenticídov od 1. apríla do 15. októbra iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(2) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 4)
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trnave, na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Senci a na Obvodnom úrade životného prostredia v Galante.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.

Ján Chrbet v. r.

____________________
1)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 7. mája 2010, čiastka 75, strany: 1540 – 1547

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 194/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Veľká Fatra (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: sokola sťahovavého, jariabka hôrneho, lelka lesného, ďatľa 
trojprstého, výra skalného, sovy dlhochvostej, bociana čierneho, včelára lesného, žlny sivej, žltochvosta lesného, muchára sivého, orla skal-
ného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, muchárika bielokrkého 
a muchárika červenohrdlého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Martin v katastrálnych územiach Belá pri Necpaloch, Blatnica, Dulice, Folkušová, Necpa-
ly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom a Turčianske Jaseno, v okrese Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Čremošné, Horná Štubňa, 
Horný Turček, Mošovce a Rakša, v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Donovaly, Harmanec, Kordíky, 
Motyčky, Staré Hory a Turecká a v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa a Ružom-
berok.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 47 445,0100 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje odstraňovanie alebo poško-
dzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, ďatľa bielochrbtého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny 
sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životné-
ho prostredia v Martine, na Obvodnom úrade životného prostredia v Ružomberku a na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej 
Bystrici.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 5. mája 2010, čiastka 76, strany: 1475 – 1476

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 187/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého 
stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hrdzavky potápavej, kačice chripľavej a bučia-
čika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Dolná Potôň a Veľké Blahovo.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 91,3400 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie úprav litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, najmä jej kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie 
od 1. marca do 30. júna, okrem údržby objektov a zariadení správcom vodného toku podľa osobitného predpisu, 1)

b) zvyšovanie výšky vodnej hladiny od 1. apríla do 30. júna,

c) vykonávanie vodných športov a rekreačných aktivít od 1. apríla do 30. júna.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodnom úrade životného prostredia v Dunajskej Strede.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

____________________
1)  § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 7. mája 2010, čiastka 78, strany: 1548 – 1563

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 195/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hadiara krátkoprstého, sovy dlhochvostej, výrika les-
ného, orla krikľavého, jariabka hôrneho, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, chriašteľa poľného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa pro-
stredného, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, krutihlava hnedého, strakoša červenochrbtého, škovránka 
stromového, včelára lesného, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého 
a hrdličky poľnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné v katastrálnych územiach Brekov, Humenné, Hažín nad Cirochou, Chlmec, 
Jasenov, Kamienka, Ptičie, Porúbka, Valaškovce - Stred, Valaškovce - Juh a Valaškovce - Sever, v okrese Michalovce v katastrálnych úze-
miach Strážske, Staré, Poruba pod Vihorlatom, Oreské, Trnava pri Laborci, Vinné, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža a Zbudza, v okrese Sni-
na v katastrálnych územiach Stakčín, Snina, Kolonica, Zemplínske Hámre, Ladomirov, Strihovce a Hrabová Roztoka a v okrese Sobrance 
v katastrálnych územiach Vyšná Rybnica, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Hlivištia, Podhoroď, Vyšné Remety, Inovce, 
Choňkovce, Beňatina, Jasenov, Baškovce, Koňuš, Priekopa, Vojnatina, Porúbka, Koromľa, Petrovce, Kolibabovce, Husák, Orechová, Krčava 
a Vyšné Nemecké.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 48 286,2639 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, včelára lesného a bociana čierneho, 
ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho, krutihlava 
hnedého a žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia, okrem vykonávania týchto činností v súvislosti s prípravou alebo 
výcvikom a s nimi súvisiacimi činnosťami ozbrojených zborov a ozbrojených síl vo vojenskom obvode,

c) uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu 1) ako účelového alebo výberkového, v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej prílohe 
č. 2,

d) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov 2) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Humennom pracovisko Snina a na Obvodnom úrade životného prostredia Michalovciach, pracovisko Sobrance.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.
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Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 písm. c)

Okres Sobrance
Katastrálne územie Beňatina:
570 časť, 559/1 časť, 612 časť, 616 časť, 623 časť, 642 časť, 645 časť, 647/1 časť, 659 časť,

Katastrálne územie Hlivištia:
412/1 časť, 412/2 časť, 412/34 časť, 416/1 časť, 447/5 časť, 455/1 časť, 457/1 časť, 456/1 časť,

Katastrálne územie Husák:
854/1 časť,

Katastrálne územie Choňkovce:
846/1 časť, 846/4 časť, 854/1 časť, 883/1 časť,

Katastrálne územie Inovce:
460/1 časť, 460/2 časť, 485 časť,

Katastrálne územie Koňuš:
696/1 časť, 703/1 časť, 711 časť, 712/1 časť, 721/1 časť,

Katastrálne územie Koromľa:
603/1 časť, 603/3 časť,

Katastrálne územie Petrovce:
634/1 časť, 634/2 časť, 639 časť,

Katastrálne územie Podhoroď:
474/2 časť, 475 časť, 487/1 časť, 487/3 časť, 487/6 časť,

Katastrálne územie Porúbka:
1872 časť, 1996/1 časť, 2068 časť, 2217 časť, 2250 časť, 2279/4 časť,

Katastrálne územie Priekopa:
1785/1 časť, 1785/23 časť,

Katastrálne územie Ruská Bystrá:
529 časť, 549 časť,

Katastrálne územie Remetské Hámre:
694 časť, 698/1 časť 699, 703/1, 704/1, 706/1, 712 časť, 713/1 časť, 714, 730, 741 časť, 743/1 časť, 745 časť, 746, 749 časť, 750 časť, 758 časť, 
761 časť, 778, 780 časť, 781 časť, 782 časť, 783 časť, 789 časť, 792 časť, 795 časť, 797 časť, 798 časť, 803 časť, 804 časť, 805 časť, 806 časť, 807 
časť, 810, 811, 813, 814 časť, 815, 817, 821 časť, 822 časť, 823 časť, 835 časť, 836/1 časť, 837 časť, 840, 854 časť, 856,

Katastrálne územie Vyšná Rybnica:
592/1, 592/2, 593/1, 593/2 časť, 600 časť, 603/2, 683 časť, 685 časť, 687, 696, 697/2 časť, 698 časť, 700 časť, 704 časť, 705, 706/1, 707, 718 časť, 
725 časť, 727/1, 728/1 časť, 728/2 časť, 739 časť, 761/2 časť, 762 časť, 763 časť, 769, 778 časť, 781 časť, 783 časť, 793 časť, 794 časť, 797, 799 
časť, 800 časť, 801 časť, 805 časť, 808 časť, 809 časť, 815 časť, 816 časť, 817 časť, 818, 819 časť, 820 časť, 823 časť, 846 časť, 847 časť, 848 časť, 
851 časť, 852, 853 časť, 857, 859 časť, 861 časť, 862 časť, 863, 866 časť, 867, 868 časť, 869 časť, 872 časť.

Okres Michalovce
Katastrálne územie Oreské:
591/1 časť, 593/1časť, 593/3, 593/5 časť, 593/7 časť, 593/8 časť, 593/9, 599/2 časť, 601/3 časť, 602/3 časť, 608/1 časť, 759/1 časť, 760 časť, 790/2 
časť, 790/5 časť,

Katastrálne územie Staré:
866 časť, 867 časť, 868/1 časť, 868/2 časť, 869 časť, 870/1 časť, 871 časť, 873/1 časť, 891/1 časť, 892/1 časť, 892/2 časť, 892/3 časť, 893/1 časť, 
893/2 časť, 893/3 časť, 895/1 časť, 895/2 časť, 895/3 časť, 898 časť, 1003/2 časť, 1005 časť,1015 časť,
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Katastrálne územie Strážske:
2160 časť, 2176 časť, 2177 časť, 2178 časť, 2179 časť, 2180 časť,

Katastrálne územie Trnava pri Laborci:
630/1 časť.

Okres Humenné
Katastrálne územie Brekov:
701 časť,

Katastrálne územie Hažín nad Cirochou:
185/1 časť, 186/1 časť, 1098/1 časť,

Katastrálne územie Humenné:
5233, 5235 časť, 5297 časť, 5493 časť, 5494 časť, 5495 časť, 5496 časť, 5497/1 časť, 5498 časť,

Katastrálne územie Chlmec:
379 časť, 380/1 časť, 392 časť,

Katastrálne územie Jasenov:
753 časť, 754/2 časť, 755 časť, 758 časť, 759 časť, 760 časť, 761 časť, 762 časť, 767 časť, 774 časť, 841/1 časť, 843/1 časť, 905 časť, 928 časť, 932 
časť, 933 časť,

Katastrálne územie Kamienka:
832/1 časť,

Katastrálne územie Porúbka:
143 časť, 153 časť, 163/2 časť, 166 časť, 170 časť, 551 časť, 608 časť,

Katastrálne územie Ptičie:
641 časť, 642/1 časť, 643 časť, 647 časť, 649/1 časť, 649/4 časť, 650/1časť, 657/2 časť, 680 časť, 681 časť, 682 časť.

Okres Snina
Katastrálne územie Hrabová Roztoka:
1373/1 časť, 1388 časť, 1393,

Katastrálne územie Kolonica:
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 časť, 1136 časť, 1137, 1138 časť, 1139, 1140, 1141, 1142 časť, 1143 časť, 1144 časť, 1145 časť, 1147 
časť, 1150 časť,

Katastrálne územie Ladomirov:
1043 časť, 1044,

Katastrálne územie Snina:
5696/1 časť,

Katastrálne územie Stakčín:
1917 časť,

Katastrálne územie Strihovce:
317/1 časť,

Katastrálne územie Zemplínske Hámre:
1054 časť.

Priestory, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1, sú bližšie určené jednotkami priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) 
podľa platných lesných hospodárskych plánov, vyhotovených pre jednotlivé lesné hospodárske celky.

Lesný hospodársky celok Sobrance
LUC Správa lesov Sobrance – štátne, stav JPRL k 1. 1. 2000
4, 7, 12, 27A,B, 28, 29, 30, 41, 50 A,B, 69A,B, 72, 76, 79, 85, 112, 115, 126, 128, 134, 150 A,B, 151, 156 A,B, 160, 176, 177, 184, 197, 198, 200 
A,B, 201, 202, 203, 222, 223, 225, 237, 238, 239, 244, 245, 250, 255, 256, 259, 263, 285, 287, 310, 312, 315, 319, 321, 336, 342, 406, 410, 413, 
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416, 418 A,B, 421, 429, 430, 431, 434, 448, 452, 454, 461, 500, 508, 509, 522, 550, 559, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 583,

LUC Správa lesov Sobrance - neštátne neodovzdané, stav JPRL k 1. 1. 2002
437,

LUC Správa lesov Porúbka – štátne, stav JPRL k 1. 1. 2000
79, 84, 97, 98, 102, 119, 123, 124, 140, 154, 183, 188, 192, 198, 199, 200, 203, 205, 208, 210, 211, 216, 217, 219, 252, 259, 270, 274, 276, 280, 
282, 283, 286, 296, 298, 303, 304, 308, 351, 352, 370, 539, 541, 542, 544, 545, 546, 548, 551, 552, 555, 556, 564 A,B, 567, 586, 605, 606, 612, 
613, 616, 618 A,B, 620, 630 A,B, 658,

LUC Správa lesov Porúbka - neštátne neodovzdané, stav JPRL k 1. 1. 2000
1232, 1233, 1249, 1288, 1496, 1497, 2085, 2092, 2093, 2101A,B, 2102, 2105, 2121,

LUC Urbárska spoločnosť Hrabová Roztoka
172, 175, 178, 182, 184,

LUC Urbariát Podhoroď
157, 164,

LUC Pozemková spoločnosť Poľany
124A,B, 136A,B,C, 139,
 
LUC Urbariát Choňkovce
91, 94, 103,

LUC Lesná a urbárska spoločnosť Veľké Kapušany
51, 55, 57

LUC Lesná urbárska spoločnosť POLOM obce Beňatina
2078A,B, 2079,

LUC Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Koromľa
89, 91, 109,

LUC Urbárska spoločnosť Kolibabovce
82, 135,

LUC Pozemkové spoločenstvo Vojnatinská jama
155, 158,

LUC Pozemkové spoločenstvo „Zajkov“ Krčava
15,

LUC Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Holica v Inovciach
2, 5, 7, 8, 9, 13, 14,

LUC Lesné družstvo Priekopa
216A,B, 220, 223, 229, 228, 231, 235, 236, 239,

LUC Urbárske pozemkové spoločenstvo Koňuš
403B, 409, 413, 417, 420, 425, 427, 432, 434, 437,

LUC Pozemkové spoločenstvo lesnej spoločnosti Bežovce -Kristy
306, 307, 317,

LUC Pozemkové spoločenstvo – Lesná spoločnosť v Porúbke
150,

LUC Majmová, PS Vyšná Rybnica
190, 191, 193,
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LUC Urbárska spoločnosť Vyšné Remety
123, 124, 126, 130,

LUC Urbariát Ostrov
64,

LUC Urbárska spoločnosť Budkovce
28.

Lesný hospodársky celok Strážske
LUC Strážske – štátne, stav JPRL k 1. 1. 2000
57, 177 A,B,C

LUC Strážske – neštátne neodovzdané, stav JPRL k 1. 1. 2000
144, 161, 162 A,B, 165, 166 A,B, 167, 170, 172, 173, 178, 179

LUC Lesná pozemková spoločnosť Oreské, stav JPRL k 1. 1. 2000
106, 107, 108, 136

Lesný hospodársky celok Jovsa, stav JPRL k 1. 1. 2010
1 A,B,C,D, 2 E, 20 C, 25 D, 26 D, 30 B, 34 A, 35 A,C, 46 C, 47 B,C, 48 D,E, 75 B, 78 C, 88 H, 106 E, 108 A, B, 126 A, 129 D,F, 130 D, 131 A, 
132 A

LUC Urbárska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, stav JPRL k 1. 1. 2002
30, 31, 35, 36, 37 A,B, 38A,B, 39, 40 A,B

Lesný hospodársky celok Kamienka, stav JPRL k 1. 1. 2010
1 F, 5 A, 9 C, 18 G, 37 D, 42 A, 43 A, 46 A, 59 C, 62 C, 62 E

Lesný hospodársky celok Kamenica nad Cirochou, stav JPRL k 1. 1. 2010
1 A,B, 3 E, 5 B,C, 7F, 12 E, 40 E, 43F, 55 B,C,E, 61B, 74B,E, 79A.

Lesný hospodársky celok Snina, stav JPRL k 1. 1. 2001

LUC Urbariát Stakčín
47 B,

LUC Šponáreň
Vlastník: Súkromné lesy Kredba a spol s.r.o.
2 A,B, 3, 4, 5 A,B, 18 A,B, 35, 36, 37, 38, 39, 40 A,B, 46, 47 A, 48, 541,

LUC Štátne lesy
153, 154, 155 A,B, 161, 162, 163, 164 A,B, 165, 173,

LUC Neštátne – neodovzdané
1, 6.

Lesný hospodársky celok Humenné
LUC Humenné – štátne
14, 17, 19, 22, 23A,B, 24, 25A,B, 29, 31, 32, 35A,B, 66A, 81, 100, 104, 105, 108A,B,C, 109, 126A,B, 127, 128, 129, 137, 159, 172, 193, 243, 263, 
325, 339, 346, 440, 506, 537, 606, 671, 672, 673, 674, 692, 693,

LUC Bývalí urbárnici Humenné
74, 75, 76A,B, 80,

LUC Urbariát obce PS Jasenov
66B, 69, 70, 71A,B, 72A,B,

LUC Urbariát pozemkového spoločenstva Porúbka PS
691,
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LUC Urbárska a pasienková spoločnosť Brekov
1, 4, 5, 6, 12, 13, 18,

LUC Urbárnici a podielnici lesa Hažín nad Cirochou
153, 154A,B, 156A,B, 166,

LUC Urbárska a pasienková spoločnosť Chlmec
688, 689,

LUC Urbárska spoločnosť a lesné spoločenstvo Valaškovce
41, 43, 57, 58, 60, 115, 116A,B, 118, 120, 122, 123 A,B,C,D, 686A,B

LUC Lesy mesta Humenné
323.

____________________
1)  § 18 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
2)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 7. mája 2010, čiastka 78, strany: 1564 – 1589

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 196/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Volovské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čier-
neho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, 
muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybá-
rika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej 
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Bôrka, Čučma, Dobšiná, Drnava, Gemerská Poloma, 
Kováčová, Lúčka, Pača, Rožňava a Vlachovo, v okrese Košice okolie v katastrálnych územiach Bukovec, Hačava, Hodkovce, Hýľov, Jasov, 
Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košické Hámre, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Medzev, Nováčany, Opátka, Poproč, Rudník, 
Ružín, Šemša, Sokoľ, Štós, Trebejov, Veľká Lodina, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev a Zlatá Idka, v okrese Košice I v katastrálnych územiach 
Čermeľ, Kamenné a Kavečany, v okrese Spišská Nová Ves v katastrálnych územiach Hnilčík, Hnilec, Chrasť nad Hornádom, Kolinovce, 
Krompachy, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Nižné Slovinky, Olcnava, Poráč, Rudňany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, 
Šafárka, Teplička, Vítkovce a Vyšné Slovinky, v okrese Gelnica v katastrálnych územiach Gelnica, Helcmanovce, Henclová, Kluknava, Koj-
šov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Rolova Huta, Smolník, Smolnícka Huta, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký 
Folkmar, Závadka a Žakarovce a v okrese Prešov v katastrálnych územiach Hrabkov, Klenov, Miklušovce a Sedlice.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 121 420,6500 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla 
skalného a výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov 1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna 
na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného 
prostredia v Rožňave, na Obvodnom úrade životného prostredia Košice okolie, na Obvodnom úrade životného prostredia v Košiciach, na 
Obvodnom úrade životného prostredia v Spišskej Novej Vsi a na Obvodnom úrade životného prostredia v Prešove.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

____________________
1)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 8. júna 2015, čiastka 45, strany: 1698 – 1733

Nariadenie
Vlády SR č. 145/2015 Z. z. zo 30. júna 2015,

ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
a krajiny v znení zákona č. 506/2013 Z. z. nariaďuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, bučiaka trsťového, haje tmavej, haje 
červenej, sokola rároha, rybára riečneho, bučiačika močiarneho, kane močiarnej, kalužiaka červenonohého, bociana bieleho, bociana čier-
neho, rybárika riečneho, muchárika bielokrkého, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, hrdzavky potápavej, brehule hnedej, prepelice poľnej, 
hrdličky poľnej, muchára sivého, slávika modráka, škovránka stromového, lelka obyčajného, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho a chrapkáča 
poľného a zimovísk husi bieločelej, husi divej, husi krátkozobej, husi malej, husi siatinnej, husi snežnej, bernikly tmavej, bernikly bielolícej 
a bernikly červenokrkej a zabezpečenia podmienok

ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese

a) Bratislava IV v katastrálnych územiach

1. Devínska Nová Ves,

2. Záhorská Bystrica,

b) Senica v katastrálnych územiach

1. Borský Svätý Jur,

2. Čáry,

3. Kúty,

4. Moravský Svätý Ján,

5. Sekule,

6. Smolinské,

c) Malacky v katastrálnych územiach

1. Bystrická hora,

2. Feld,

3. Gajary,

4. Jakubov,

5. Kostolište,

6. Láb,

7. Malé Leváre,

8. Mást III,

9. Plavecký Štvrtok,

10. Stupava,

11. Suchohrad,

12. Vačková,

13. Veľké Leváre,
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14. Vysoká pri Morave,

15. Záhorská Ves,

16. Závod,

17. Zohor,

d) Skalica v katastrálnych územiach

1. Brodské,

2. Gbely,

3. Holíč,

4. Kátov,

5. Kopčany,

6. Primoravské lúky,

7. Rúbanice,

8. Sedlište,

9. Skalica,

10. Záhajné.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 33067,99 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považujú a) celoročne vykonávanie 
lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda haje červenej, haje tmavej, sokola rároha a bociana čierneho, b) od 1. marca do 30. júna 
vykonávanie úprav litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, najmä jej kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie 
okrem údržby objektov a zariadení správcom vodného toku, c) od 1.marca do 30. júna ťažba piesku alebo hliny, d) od 1. apríla do 30. júna 
mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov 1) iným spôsobom ako od stredu k okrajom, ak ide o súvislú plochu 
väčšiu ako 0,5 hektára,

e) od 1. mája do 30. júna vykonávanie práva rybárstva v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,

f) celoročne vykonávanie práva rybárstva v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3,

g) od 1. marca do 30. júna vstupovanie na riečne ostrovy, okrem rybárskej stráže, stráže prírody, poľovníckej stráže, plavebných inšpektorov 
alebo správcu vodného toku,

h) od 1. augusta do konca februára plavba alebo státie s vodným skútrom alebo plavidlom rýchlostného vodného motorizmu,

i) od 1. marca do 30. júna uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prí-
stupných spoločenských podujatí, okrem rybárskych pretekov,

j) od 1. decembra do 31. marca lov zveri2) v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. 
Grafické podklady, v ktorých je zakreslená časť hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené podľa územnej pôsobnosti príslušného 
okresného úradu na

a) Okresnom úrade Bratislava,

b) Okresnom úrade Trnava,

c) Okresnom úrade Malacky,

d) Okresnom úrade Senica,

e) Okresnom úrade Skalica.



357

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie 
Záhorské Pomoravie.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Robert Fico v. r.

Príloha č. 2: k nariadeniu vlády č. 145/2015 Z. z.: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zaká‑
zané vykonávať činnosť podľa § 2 písm. e)

Lepňa, Stará Morava – zákaz platí pre vodnú plochu okrem časti zo strany protipovodňovej hrádze.

Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnych územiach Veľké Leváre a Malé Leváre. V rámci 
jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Veľké Leváre:
12244, 12245, 12246/1, 12246/2, 12247, 12248, 12249, 12257.

Katastrálne územie Malé Leváre:
13006, 13007, 13008.

Panská Morávka – zákaz platí pre celú vodnú plochu.
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnom území Malé Leváre. V rámci katastrálneho územia 
zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Malé Leváre:
12651, 12652/1, 12652/2, 12653, 12715, 12716, 12717, 12718, 12719, 12720, 12721, 12722, 12723, 12724, 12725, 12726, 12727, 12728, 
12729, 12730, 12731, 12732, 12733, 12734, 12735, 12736, 12737, 12738, 12739, 12740, 12741, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 
12748, 12770, 12771, 12772, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 12780, 12781, 12782, 12783, 12786, 12787, 12801, 12803, 
12804, 12807, 12808.

Rudavné jazero – zákaz platí pre vnútornú časť a okrajové úseky vodnej plochy.
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnych územiach Gajary a Malé Leváre. V rámci jednotli-
vých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Gajary:
2739/1.

Katastrálne územie Malé Leváre:
12625, 12641, 12642, 12643, 12644.

Šrek a mŕtve ramená v centrálnej časti Devínskeho jazera (Hajbrod, Majsterka, Bezodné v časti za hrádzou) – zákaz platí pre celú 
vodnú plochu.
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnych územiach Bystrická hora, Mást III, Stupava a Vyso-
ká pri Morave. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Bystrická hora:
519, 521.
Katastrálne územie Mást III:
23/3, 166/2, 663, 664, 560/3.
Katastrálne územie Stupava:
4517/4.
Katastrálne územie Vysoká pri Morave:
5592/2, 5607/10.
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Mŕtve rameno Háj v kilometri 91 – 92 – zákaz platí pre celú vodnú plochu.
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Skalica v katastrálnom území Kopčany. V rámci katastrálneho územia za‑
berá tieto parcely:
Katastrálne územie Kopčany:
4347/2, 3344/2.

Unínske štrkovisko – zákaz platí pre celý západný breh štrkoviska.
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Skalica v katastrálnom území Záhajné. V rámci katastrálneho územia za‑
berá tieto parcely:
Katastrálne územie Záhajné:
4016/5.

Technickým podkladom na zápis priebehu hraníc ekologicko -funkčných priestorov je zjednodušený operát geometrického plánu.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 145/2015 Z. z.: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zaká‑
zané vykonávať činnosť podľa § 2 písm. f)

Južné Adamovské štrkovisko – južný cíp štrkoviska, úsek 100 metrov Severné Adamovské štrkovisko – úsek 100 metrov severne. Vyme-
dzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Skalica v katastrálnom území Gbely. V rámci katastrálneho územia zaberá tieto 
parcely:

Katastrálne územie Gbely:
3484/1 časť, 3519/1.

Technickým podkladom na zápis priebehu hraníc ekologicko -funkčného priestoru je zjednodušený operát geometrického plánu.

PRÍLOHA Č. 4 K NARiADeNiu VLáDY Č. 145/2015 Z. Z. ČASť CHRáNeNéHO VTáČieHO ÚZeMiA, KDe je ZAKá‑
ZANé VYKONáVAť ČiNNOSť PODľA § 2 PÍSM. j)

Jakubovské rybníky
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnych územiach Jakubov, Kostolište a Plavecký Štvrtok. 
V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Jakubov:
3321, 3323, 3324, 3326, 3344, 4115, 4176, 4177, 4196, 4198, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 
4213, 3227 časť, 3273/22, 3273/23, 3277/3, 3277/4, 3277/5, 3295/10, 3295/8, 3319/1, 3320/1 časť, 3320/2, 3320/3, 3322/1, 3322/3, 3322/4, 
3322/5, 3325/1, 3325/2, 3327/1, 3327/2, 3328/1, 3328/2, 3329/1, 3329/2, 3330/1, 3330/2, 3330/3, 3338/1, 3496/1, 3496/2, 4199/1, 4199/2.
Katastrálne územie Kostolište:
1313/1, 1313/5, 1321, 1323/2, 1323/3, 1343, 1347, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 3396.

Katastrálne územie Plavecký Štvrtok:
4449, 4451, 4452, 4483, 4512/1, 4515, 4516/1, 4520, 4521, 4522/1, 4525, 4527/2, 4527/3, 4530/1, 4531, 4532, 4533/1, 4535/1, 4535/10, 
4535/11, 4535/12, 4535/13, 4536/1, 4536/13, 4536/14, 4537, 4538/1, 4538/2, 4545, 4546/13, 4552/1, 4552/2 časť, 4554/2, 4554/3, 4554/4, 
4556, 4557, 4558, 4559/1, 4559/12, 4559/13, 4559/14, 4562, 4563/2, 4563/8, 4563/9, 4563/10, 4563/11, 4563/12, 4564, 4565/1, 4565/2, 
4566/6, 4567/4, 4568, 4569/1, 4570/5, 4571/1, 4573, 4574/2, 4575, 4583, 4595, 4596/1, 4598, 4599/1, 4599/3, 4599/4, 4612, 4613, 4690/1, 
4690/2, 4692/7, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205/1, 5205/2, 5206.

Rudavné jazero a Panská Morávka
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnych územiach Gajary a Malé Leváre. V rámci jednotli-
vých katastrálnych území zaberá tieto parcely:



359

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Katastrálne územie Gajary:
2739/1, 2739/2, 2743.

Katastrálne územie Malé Leváre:
11216, 11217, 11220, 11224, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11608, 11675, 12604, 12607, 12612,
12613, 12621, 12622, 12623, 12624, 12625, 12626, 12627, 12628, 12629, 12630, 12631, 12632, 12633, 12634, 12635, 12636, 12637, 12638, 
12639, 12640, 12641, 12642, 12643, 12644, 12645, 12646, 12647, 12648, 12649, 12651, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657, 12658, 12659, 
12660, 12661, 12662, 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 
12679, 12680, 12681, 12682, 12683, 12684, 12685, 12686, 12687, 12688, 12689, 12690, 12691, 12692, 12693, 12694, 12695, 12696, 12697, 
12698, 12699, 12700, 12701, 12702, 12703, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12709, 12710, 12711, 12712, 12713, 12714, 12715, 12716, 
12717, 12718, 12719, 12720, 12721, 12722, 12723, 12724, 12725, 12726, 12727, 12728, 12729, 12730, 12731, 12732, 12733, 12734, 12735, 
12736, 12737, 12738, 12739, 12740, 12741, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 
12755, 12756, 12757, 12758, 12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 12764, 12765, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 
12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 12780, 12781, 12782, 12783, 12784, 12785, 12786, 12787, 12788, 12789, 12790, 12791, 12792, 
12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12804, 12805, 12806, 12807, 12808, 12809, 12810, 12811, 
12812, 12813, 12814, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12820, 12821, 12822, 12823, 12824, 12827, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 
12837, 12838, 12839, 12840, 12841, 12842, 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12855, 
12856, 12857, 12858, 12859, 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12871, 12872, 12873, 12874, 
12875, 12876, 12877, 12878, 12879, 12880, 12881, 12882, 12883, 12884, 12885, 12886, 12887, 12888, 12889, 13012, 13013, 13014, 13015, 
11144 časť, 11194 časť, 11199 časť, 11206 časť, 11207 časť, 11208 časť, 11209 časť, 11210 časť, 11211 časť, 11212 časť, 11213 časť, 11214 časť, 
11215 časť, 11218 časť, 11219 časť, 11221 časť, 11222 časť, 11223 časť, 11242 časť, 11484 časť, 11605 časť, 11606 časť, 11607 časť, 11609 časť, 
11610 časť, 11611 časť, 11612 časť, 11616 časť, 11617 časť, 11626 časť, 11654 časť, 11655 časť, 11656 časť, 11657 časť, 11658 časť, 11659 časť, 
11660 časť, 11673 časť, 11674 časť, 12606 časť, 12650/1, 12650/2, 12652/1, 12652/2, 12931 časť, 13011 časť, 13016/1, 13016/2, 13017 časť.

Adamovské štrkoviská
Vymedzený ekologicko -funkčný priestor sa nachádza v okrese Skalica v katastrálnom území Gbely. V rámci katastrálneho územia zaberá 
tieto parcely:

Katastrálne územie Gbely:
3483 časť, 3484/1 časť, 3485 časť, 3486/1, 3486/5, 3486/6, 3486/11, 3486/12, 3489/1 časť, 3504/1 časť, 3504/2 časť, 3504/6, 3504/7, 3504/9, 
3504/10, 3504/11, 3505 časť, 3506/2, 3510/1, 3510/4, 3511, 3517/2 časť, 3517/7, 3517/8, 3518/2, 3519/1 časť, 3519/2 časť, 3519/6 časť, 
3519/13, 3519/14, 3519/15, 3519/16, 3519/17, 3519/18, 3519/19, 3519/32, 3519/33 časť, 3519/35, 3519/36, 3519/37 časť, 3519/42, 3519/43, 
3519/46, 3519/47, 3519/48, 3519/49, 3519/54, 3519/55, 3519/59, 3519/60, 3519/61, 13460/8.

Technickým podkladom na zápis priebehu hraníc ekologicko -funkčných priestorov je zjednodušený operát geometrického plánu.

____________________
1)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov.

2)  Príloha č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky,  
uverejnená 26. januára 2008, čiastka 13, strany: 303 – 307

Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 31/2008 Z. z. zo 7. januára 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Žitavský luh (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, kačice chrapľavej a kane močiarnej 
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou a v okrese 
Nitra v katastrálnom území Žitavce.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 155,40 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom 
území považuje

a) budovanie alebo obnova odvodňovacích systémov,

b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 1) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 2)

c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 1) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

d) použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, 3)

e) rozorávanie ostatnej zatrávnenej plochy,

f) likvidácia, rozorávanie alebo zmenšovanie rozlohy zamokrených terénnych depresií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje

a) manipulovanie s výškou vodnej hladiny od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) chytanie, usmrcovanie alebo lov zveri od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) rekreačný lov rýb od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho 
územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje

a) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla,

c) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, pozemkoch dočasne nevyužívaných na 
rastlinnú výrobu, 1) porastoch trste, pálky alebo drevinách rastúcich mimo lesa,

d) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na zamokrených terénnych depresiách okrem odstraňovania inváznych druhov, ak tak 
určí obvodný úrad životného prostredia,

e) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja alebo 
odvodňovacích priekopách okrem odstraňovania inváznych druhov,

f) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr,

g) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom na účelových komunikáciách okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku vlast-
níkom (správcom, nájomcom) alebo na zabezpečovanie prevádzky alebo údržby energetických zariadení.
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§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch a na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Nitre.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Príloha 2: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 2

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Veľká Maňa. V rámci 
jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Kmeťovo:
997 (časť), 1185/3, 1185/4, 1190/1, 1190/2, 1418, 1419.

Katastrálne územie Michal nad Žitavou:
348/2, 385/2, 386.

Katastrálne územie Veľká Maňa:
1913, 1915/1, 1915/5, 1915/6, 1916, 1917/1, 1917/2, 1924/1 (časť), 1928/3 (časť), 1929, 1930.

Príloha 3: Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť  
podľa § 2 ods. 3

Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Veľká Maňa a v okrese 
Nitra v katastrálnom území Žitavce. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Kmeťovo:
992/1 (časť), 1185/1 (časť), 1185/2, 1188 (časť), 1189.

Katastrálne územie Michal nad Žitavou:
348/4.

Katastrálne územie Veľká Maňa:
1910/6, 1915/7 (časť), 1915/8, 1922, 1931.

Katastrálne územie Žitavce:
226/1 (časť), 344/1 (časť).

____________________
1)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

2)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3)  § 13 a 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
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Strakoš veľký (Lanius excubitor)



363

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Literatúra

Babó, T., 1983: Príspevok k avifaune Gedrianskych mokrých lúk na strednom toku rieky Žitavy. Muzeálny spravodaj Západoslovenské 
múzeum Trnava, 1983: 9 – 16.

Babó, T., 1985: Výsledky ornitologického výskumu na lokalite Žľaby pri Zlatne (Tribeč, Západné Karpaty) v rokoch 1984 a 1985. Ro-
salia, 2: 277 – 288.

Balát, F., 1963: Ptačí fauna Žitného ostrova. Biologické práce 9 (7), SAV, Bratislava, 83 s.

Balát, F., Havlín, J., Hudec, K., 1955: Ptačí zvířena Vysokých Tater. Zoologické a entomologické listy, 4: 329 – 352.

Bališ, M., 1956: Dravá pernatá zver. Vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava, 198 s.

Bališ, M., 1958: Príspevok k poznaniu avifauny močiarov v okolí Kráľovského Chlmca. Acta rerum naturalium Musei slovenici, 4: 
42 – 69.

Barčák, C., Kalivodová, E., 1997: Vtáctvo vodných nádrží južnej časti Malých Karpát. Tichodroma, 10: 103 – 109.

Barčák, C., Cyprich, D., 1971: Príspevok k ornitofaune nivy Moravy (oblasť pri Devínskom jazere). Správy Československé společnosti 
zoologické, 1 – 3: 37 – 39.

Bartholomaeides, L., 1806 – 1808: Inclyti superioris Ungariae comitates Gömöriensis notitia historico -geographico -statistica. Josephi 
Caroli Mayer, Leutschoviae, 782 s.

Bató, J., 2006: Rozšírenie včelárika zlatého (Merops apiaster L.) v Cerovej vrchovine a jeho habitatné nároky. Fakulta ekológie a envi-
ronmentalistiky Technickej univerzity, Zvolen, Banská Štiavnica, 48 s.

Bauer, Z., 1963: Tah jeřába popelavého, Grus grus (L.) v severní části východního Slovenska. Zoologické listy, 12 (3): 217 – 222.

Bauer, Z., 1965: Přílet a průtah druhů rodu Turdus v severní části východního Slovenska v roce 1955. Zoologické listy, 14 (3): 273.

Bauer, Z., 1966: Hnízdění čápa černého, Ciconia nigra L. a čápa bíleho Ciconia ciconia L. v severní části východního Slovenska. Bioló-
gia, 21 (2): 139 – 141.

Bauer, Z., Tichý, J., 1957: Příspěvek k poznání bionomie krkavců (Corvus corax corax L.) a jejich prostředí na východním Slovensku. 
Zoologické listy, 6 (2): 101 – 113.

Bauer, Z., Tichý, J., 1960: Puštík bělavý (Strix uralensis Pallas) a jeho prostředí v západní části východních Karpat. Zoologické listy, 9 
(4): 339 – 352.

Bauer, Z., Tichý, J., 1963: Rozšíření dravců v severní části východního Slovenska. Zoologické listy, 12 (1): 19 – 24.

Benko, Š., 2000: Avifauna Dubnického štrkoviska 1999 – 2000. Chránené územia Slovenska, 46: 18 – 21.

Benko, Š., Chudý, A., 2011: Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 
Bratislava, 77 s.

BirdLife International 2004: Birds in Europe: populations, estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 
12. Cambridge, UK, 374 s.

BirdLife International 2015: European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 
67 s.

Blume, D., 1993: Die Bedeutung von Alt- und Totholz für unsere Spechte. Eihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und 
Landschaftspflege in Baden -Württemberg, 67: 157 – 162.

Bohačík, L., 1974: Príspevok k poznaniu avifauny Krivánskej časti Malej Fatry. Kmetianum, 3: 179 – 200.

Bohačík, L., 1995: Príspevok k poznaniu avifauny hornej Oravy. Zborník Oravského múzea, 12: 122 – 128.



364

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Bohuš, M., 2007: Hniezdenie krakle belasej (Coracias garrulus) na juhozápadnom Slovensku v rokoch 2001 – 2006. Tichodroma, 19: 
11 – 16.

Bohuš, M., 2008: Hniezdne dutiny krakle belasej (Coracias garrulus) na poslednom známom hniezdisku na Slovensku. Tichodroma, 
20: 13 – 20.

Bohuš, M., 2011a: Ornitocenózy pásových porastov drevín poľnohospodárskej krajiny v Chránenom vtáčom území Dolné Považie. 
Tichodroma, 23: 57 – 66.

Bohuš, M., 2011b: Hniezdenie krakle belasej (Coracias garrulus) na juhozápadnom Slovensku v rokoch 2007 – 2011. Tichodroma, 23: 
13 – 20.

Brandl, H. B., van Dongen, W. F. D., Darolová, A., Krištofík, J., Majtan, J., Hoi, H., 2014: Composition of bacterial assemblages in diffe-
rent components of reed warbler nests and a possible role of egg incubation in pathogen regulation. PLoS ONE 9 (12): e114861.

Briedik, D., Čarnogurský, J., Šipkovský, I., 1993: Vtáctvo rovinných hájov Dudvážskej mokrade. Tichodroma, 6: 147 – 154.

Buckland, S. T., Anderson, D. R., Burnham, K. P., Laake, J. L., Borchers, D. L., Thomas, L., 2001: Introduction to Distance sampling. 
Estimating abundance of biological populations. Oxford University Press, Oxford – New York, 432 s.

Bučko, J., 2002: Rozšírenie a početnosť jariabka hôrneho (Bonasa bonasia) a tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) na území Chránenej 
krajinnej oblasti Poľana. Diplomová práca, Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen, 64 s.

Bučko, J., 2004: Sova dlhochvostá (Strix uralensis) na Poľane a blízkom okolí. Folia venatoria, 34: 195 – 198.

Ceľuch, M., Kropil, R., 2004: Štruktúra hniezdnej ornitocenózy a gíld zmiešaného horského pralesa (Národná prírodná rezervácia Pod 
Latiborskou hoľou, Národný park Nízke Tatry). Tichodroma, 16: 23 – 35.

Ciach, M., 2015: Rapid decline of an isolated population of the black grouse Tetrao tetrix: the crisis at the southern limit of the range. 
European Journal of Wildlife Research, 61 (4): 623 – 627.

Csörgey, T. 1905: Madártani töredékek Petényi J. Salamon irataiból. Budapest, 398 s.

Černecký, J., Darolová, A., Fulín, M., Chavko, J., Karaska, D., Krištín, A., Ridzoň, J., 2014: Správa o stave vtákov za obdobie rokov 2008 
– 2012 v Slovenskej republike. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 790 s.

Čtyroký, P., 1959: K rozšíření několika vzácnějších ptáků na východním Slovensku. Sylvia, 16: 265 – 266.

Danko, Š., 1967: Hniezdenie orla malého – Hieraaetus pennatus (GM) na skale. Ochrana fauny, 1 (3 – 4): 28 – 32.

Danko, Š., 1970a: Der Zwergadler – Hieraaetus pennatus, ein seltener Greifvogel der Ost -Slowakei. Berliner Naturschutzblätter, 14 
(40): 386 – 394.

Danko, Š., 1970b: Veľký Milič, réserve d’oiseaux de proie Slovaquie orientale. Bulletin Réserves Naturelles et Ornitologiques de Bel-
gique, 1970: 33 – 34.

Danko, Š., 1971: Dravé vtáctvo v rezervácii Veľký Milič na východnom Slovensku. Ochrana fauny, 5 (1): 9 – 17.

Danko, Š., 1973: Najnovšie poznatky o hniezdení orlov kráľovských (Aquila heliaca) na východnom Slovensku. Živa, 21 (4): 153 – 155.

Danko, Š. (ed.), 1984: Faunistické pozorovania v r. 1984. Milvus, 1: 63 – 69.

Danko, Š., 1985: Výskyt vzácnych druhov spevavcov (Passeriformes) na východnom Slovensku. Správy České společnosti ornitologic-
ké, 28: 23 – 26.

Danko, Š., 1986a: Faunistické pozorovania v r. 1985. Milvus, 2: 143 – 151.

Danko, Š., 1986b: Prvé doložené hniezdenie králika ohnivohlavého (Regulus ignicapillus) na Slovensku. Milvus, 2: 33 – 40.

Danko, Š., 1987: Stavovce: 101 – 111. In: Vološčuk, I., Terray, J., (eds.): Vihorlat chránená krajinná oblasť. Príroda, Bratislava, 294 s.

Danko, Š., 1990: Druhý zaznamenaný výskyt zdochlinára bieleho (Neophron percnopterus) v Československu. Buteo, 3: 69 – 72.



365

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Danko, Š., 1991: Výskyt výrika obyčajného (Otus scops) na východnom Slovensku. Buteo, 4: 57 – 62.

Danko, Š., 1992a: Doterajšie poznatky z výskumu orla krikľavého (Aquila pomarina) v Československu. Buteo, 5: 37 – 48.

Danko, Š., 1992b: Hniezdo výra skalného (Bubo bubo) s piatimi mláďatami. Buteo, 5: 88 – 91.

Danko, Š., 1992c: Sup bielohlavý (Gyps fulvus) znova na východnom Slovensku. Buteo, 5: 93 – 94.

Danko, Š., 1994: Poznámka k výskytu strnádky cia (Emberiza cia) na východnom Slovensku. Zprávy České společnosti ornitologické, 
38: 35.

Danko, Š., 1995: Vodné a na vodu viazané vtáctvo rybničnej oblasti Senné – Iňačovce (východné Slovensko) v rokoch 1975 – 1994. 
Tichodroma 10: 7 – 35.

Danko, Š., 1996: Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) v Národnej prírodnej rezervácii Senné – rybníky a priľahlej rybničnej sústave 
Iňačovce – Senné v r. 1997. Tichodroma, 11: 7 – 22.

Danko, Š., 2000: Výsledky vlastného krúžkovania vtákov na východnom Slovensku v rokoch 1966 – 1999. Tichodroma, 13: 205 – 226.

Danko, Š., 2005a: Hniezdenie strakoša veľkého (Lanius excubitor) vo Východoslovenskej pahorkatine. Tichodroma, 17: 87 – 88.

Danko, Š., 2005b: Vzostup hniezdnej populácie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) v strednej Európe: prvý záznam hniezdenia na 
východnom Slovensku. Tichodroma, 17: 63 – 67.

Danko, Š., 2006: Zmeny v avifaune rybničnej oblasti Iňačovce – Senné a NP Senné v rokoch 1995 – 2004. Tichodroma, 18: 1 – 30.

Danko, Š., 2008: Vtáctvo „Senného“ v minulosti a dnes. Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko, Bratislava, 135 s.

Danko, Š. (ed.), 2010: Vtáctvo Slanských vrchov. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 252 s.

Danko, Š., Argalášová, Z. (eds.), 2005: Monitoring populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) v južnej a východnej časti Vihorlat-
ských vrchov. Telekia, 3: nestránkované.

Danko, Š., Darolová, A., Krištín, A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 688 s.

Danko, Š., Diviš, T., Dvorská, J., Dvorský, M., Chavko, J., Karaska, D., Kloubec, B., Kurka, P., Matušík, H., Peške, L., Schröpfer, L., Vacík, 
R., 1994: Stav poznatkov o početnosti hniezdnych populácií dravcov (Falconiformes) a sov (Strigiformes) v Českej a Slovenskej 
republike k roku 1990 a ich populačný trend v rokoch 1970 – 1990. Buteo, 6: 1 – 89.

Danko, Š., Chavko, J., 1995: Hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca) na Slovensku v r. 1993 a 1994, Buteo, 7: 182 – 190.

Danko, Š., Chavko, J., 1996: Breeding of the Imperial Eagle Aquila heliaca in Slovakia: 415 – 423. In: Meyburg, B.-U., Chancellor, R. D. 
(eds.), Eagle Studies. World Working Group on Birds of Prey, Berlin, London, Paris, 549 s.

Danko, Š., Mihók, J., Pčola, Š., 2007a: Hniezdenie a výskyt hadiara krátkoprstého (Circaetus gallicus) na východnom Slovensku. Ti-
chodroma, 19: 75 – 86.

Danko, Š., Mihók, J., Lipták, J., Pčola, Š., Balla, M., 2007b: Hniezdenie haje tmavej (Milvus migrans) na východnom Slovensku. Ticho- 
droma, 19: 87 – 95.

Danko, Š., Mošanský, A., 1986: Prvé doložené hniezdenie šabliarky modronohej (Recurvirostra avosetta) na Slovensku. Milvus, 2:  
41 – 48.

Danko, Š., Pačenovský, S., 1995: Hniezdenie výrika obyčajného (Otus scops) na východnom Slovensku. Buteo, 7: 67 – 71.

Danko, Š., Pčola, Š., 2008: Vtáctvo Vihorlatských vrchov a ich predhorí. Správa CHKO Vihorlat, Michalovce, 148 s.

Darolová, A., Slabeyová, K., Gúgh, J., Ridzoň, J., Dobšovič, J., 2007: Sedemnásť rokov zimného sčítania vodného vtáctva na Dunaji – 
výsledky z rokov 1991 – 2007. Tichodroma, 19: 115 – 126.

Demko, M., 1995: Príspevok k poznaniu avifauny severozápadnej Oravy. Zborník Oravského múzea, 12: 96 – 111.



366

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Demko, M., Krištín, A., Pačenovský, S., 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Sloven-
sko, Bratislava, 52 s.

Delany, S., Scott, D., 2006: Waterbird population Estimates. Fourth Edition. Wetlands International, Wageningen, Netherlands, 239 s.

Dorresteijn, I., Hartel, T., Hanspach, J., von Wehrden, H., Fischer, J., 2013: The conservation value of traditional rural landscapes: the 
case of woodpeckers in Transylvania, Romania. PLoS ONE, 8 (6): e65236.

Dravecký, M., Danko, Š., Obuch, J., Kicko, J., Maderič, B., Karaska, D., Vrána, J., Šreibr, O., Šotnár, K., Vrlík, P., Bohačík, L., 2008: Diet 
of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Slovakia. Slovak Raptor Journal, 2: 1 – 18.

Dravecký, M., Maderič, B., Guziová, Z., 2011: Ochrana orla krikľavého na Slovensku LIFE09 NAT/SK/000396. Správa z výsledkov 
monitoringu populácie orla krikľavého v projektových územiach za rok 2011: Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 40 s.

Dravecký, M., Guziová, Z., 2012: A preliminary overview of monitoring for raptors in the Slovak Republic. Acrocephalus, 33 (154/155): 
261 − 269.

Dravecký, M., Maderič, B., Guziová, Z., 2012: Ochrana orla krikľavého na Slovensku LIFE09 NAT/SK/000396. Správa z výsledkov 
monitoringu populácie orla krikľavého v projektových územiach za rok 2012. Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Bratislava, 
45 s.

Dravecký, M., Maderič, B., Guziová, Z., 2013: Ochrana orla krikľavého na Slovensku LIFE09 NAT/SK/000396. Správa z výsledkov 
monitoringu populácie orla krikľavého v projektových územiach za rok 2013. Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Bratislava, 
45 s.

Dravecký, M. Maderič, B., Topercer, J., Kicko, J., Danko, Š., Karaska, D., Guziová, Z., Šotnár, K., 2015: Abundance, distribution and 
trend of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) breeding population in Slovakia. Slovak Raptor Journal, 9: 7 – 44.

Ferianc, O., 1941: Avifauna Slovenska. Technický obzor Slovenský, 5. Prírodovedecká príloha, 2: 127 – 173.

Ferianc, O., 1949: Fauna Zvolenského okresu so zreteľom na stavovce. Prírodovedný zborník, 4: 37 – 76.

Ferianc, O., 1964: Stavovce Slovenska II. Vtáky 1. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 600 s.

Ferianc, O., 1965: Stavovce Slovenska III. Vtáky 2. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 420 s.

Ferianc, O., 1967: Vplyv novej retenčnej nádrže pod Vihorlatom na vtáctvo transmigrujúce východným Slovenskom. Biológia, 22 (1): 
45 – 57.

Ferianc, O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, Bratislava, 686 s.

Ferianc, O., 1979: Vtáky Slovenska 2. Veda, Bratislava, 470 s.

Ferianc, O., Feriancová, Z., 1956: Vtáky Vysokých Tatier a poznámky k ich výškovému rozšíreniu a ekológii. Acta Facultatis rerum 
naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia, 1: 49 – 66, 273 – 321.

Ferianc, O., Feriancová, Z., 1958: Vtáky Vysokých Tatier a poznámky k ich výškovému rozšíreniu a ekológii. Acta Facultatis rerum 
naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia, 2: 483 – 516.

Feriancová -Masárová, Z., 1962: Význam Oravskej priehrady pre ťah a hniezdenie vodného vtáctva. Biológia, 17 (5): 340 – 354.

Feriancová -Masárová, Z., 1963: Vtáky štyroch biotopov okolia Oravskej vodnej nádrže. Biológia, 18 (1): 45 – 67.

Feriancová -Masárová, Z., 1968: Vtáčie spoločenstvá západnej časti Liptova (transekt Choč – Chabenec). Biologické práce, 14 (5):  
105 – 154.

Feriancová -Masárová, Z., 1971: Vtáčie spoločenstvá západnej časti Liptova (transekt Prosečné – Ľupčianska Magura). Questiones 
Geobiologicae, 8: 85 – 126.

Feriancová -Masárová, Z., 1992: Zákonitosti formovania ornitocenózy priehradných jazier v podmienkach Slovenska. Univerzita Ko-
menského Bratislava, 200 s.



367

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Feriancová -Masárová, Z., 1997: Hniezdne ornitocenózy urbánnych celkov južnej časti Malých Karpát v rokoch 1963 – 1965 a 1995 – 
1997. Tichodroma, 10: 78 – 84.

Feriancová -Masárová, Z., Brtek, V., 1969: Vtáctvo južnej časti Malých Karpát. Biologické práce, 16 (6): 7 – 76.

Fulín, M. 2000a: Hniezdne lokality bociana bieleho na Slovensku v rokoch 1996 – 2000: 47 – 90. In: Fulín M. (ed.): Ciconia Slovensko 
2000. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. ZO SZOPK Bocian, Moldava nad Bodvou, 102 s.

Fulín, M., 2000b: Fauna v povodí hornej Torysy v Levočských vrchoch. Natura Carpatica, 41: 171 – 179.

Fulín, M. (ed.), 2003: Ciconia Slovensko 2003. Zborník príspevkov z odbornej konferencie venovanej problematike ochrany bocianov 
konanej 14. 10. 2003 v Martine. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Martin, 94 s.

Gaal, G., 1896: A madárvonulás Magyarországon az 1895. év tavaszán. Aquila, 3: 71 – 86.

Gedeon, K., Grüneberg, C., Mitschke, A., Sudfeldt, C., Eickhorst, W., Fischer, S., Flade, M., Frick, S., Geiersberger, I., Koop, B., Kramer, 
M., Krüger, T., Roth, N., Ryslavy, T., Stübing, S., Sudmann, S.R., Steffens, R., Vökler, F., Witt., K., 2014: Atlas Deutscher Brutvo-
gelarten – Atlas of German breeding birds. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland and Dachverband Deutscher Avifaunisten, 
Münster, Germany, 800 s.

Grimmett, R., Jones, T. A., 1989: Important bird areas in Europe. International Council for Birds Preservation, Cambridge, 888 s.

Grujbárová, Z., Kocian, L., Némethová, D., 2005: Habitat selection in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus) and the reed 
bunting (Emberiza schoeniclus). Biologia, 60 (5): 571 – 577.

Gúgh, J., 2011: Vplyv rozdielneho využívania vodných stanovíšť Nitrianskeho kraja na avifaunu. Dizertačná práca. Univerzita Konštan-
tína filozofa, Fakulta prírodných vied, Nitra, 101 s.

Gúgh, J., Benko, Š., 2013: Prvé sokoly kobcovité obsadili polobúdky. Vtáky 8 (2): 4.

Gúgh, J., Lengyel, J., 2009: Jarná migrácia kulíkov zlatých v CHVÚ Dolné Považie. Vtáky 4 (2): 8.

Gúgh, J., Lengyel, J., 2010: Poľné mokrade na Dolnom Považí. Vtáky, 5 (4): 10 – 11.

Gúgh, J., Lengyel, J., 2014: Chránené vtáčie územie Dolné Považie. Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko, Bratislava, 
40 s.

Gúgh, J., Lengyel, J., Sádovský, M., 2011: Chránené vtáčie územie Žitavský luh. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 
84 s.

Hagemeijer, W. J. M., Blair, M. J. (eds.), 1997: The EBCC Atlas of European breeding birds: Their distribution and abundance. T. & A. 
D. Poyser, London, 904 s.

Hanzák, J., 1954: Vertikální rozšíření a ekologie některých ptačích druhů v Nízkých Tatrách. Ochrana přírody, 9: 139 – 150.

Hapl, E., Madera, M., 1997: Vtáctvo Párnického štrkoviska. Zborník Oravského múzea, 14: 135 – 173.

Hapl, E., Uhrin, M., 2001: Súčasné poznatky o rozšírení kurovitých vtákov v Národnom parku Muránska planina: 52 – 60. In: Lesné 
kurovité vtáky na Slovensku. Zborník referátov z konferencie v Liptovskom Mikuláši 14. 12. 2001. ŠOP SR, Správa TANAP 
v spolupráci so SLŠ, LOZ VLK -Tatry a OO SPZ Liptovský Mikuláš, 61 s.

Harvančík, S., 1987: Vtáctvo Tribečskej časti CHKO Ponitrie. Rosalia, 4: 309 – 326.

Harvančík, S., Šnírer, L., 1986: K ochrane orla kráľovského. Pamiatky a príroda, 15 (4): 147 – 149.

Harvančík, S., Šnírer, L., 1988: Príspevok k poznaniu ornitofauny Parížskych močiarov na základe krúžkovania vtákov: 84 – 85. In: 
Tajcnárová, E., Muránsky, P., (eds.). Zborník odborných prác V. Západoslovenského TOP -u. Zväzok IV. Kamenín 1986. Krajský 
ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, 125 s.

Harvančík, S., Šnírer, L., 1996: História a súčasnosť orla kráľovského (Aquila heliaca) v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Rosalia, 
11: 221 – 228.



368

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Harvančík, S., Šnírer, L., 1997: Hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca) v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v roku 1996 
a ochrana jeho hniezdisk. Rosalia, 12: 219 – 221.

Harvančík, S., Šnírer, L., 1998: Výsledky monitoringu a praktickej ochrany hniezd orla kráľovského (Aquila heliaca) v Chránenej kra-
jinnej oblasti Ponitrie v roku 1997. Rosalia, 13: 231 – 233.

Harvančík, S., Šnírer, L., Siklienka, R., Demeter, G., Dubravský, A., 2008: Hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca) v územnej 
pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v rokoch 2003 – 2007. Rosalia, 19: 203 – 208.

Hatala, M., Majda, M., Židek, P., 2011: Monitoring dravcov v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra v roku 2011. Priebeh a výsled-
ky hniezdení orla skalného a sokola sťahovavého v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra v roku 2011, 3 s., ms. [Záverečná správa: 
depon in: Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne].

Heath, M. F., Evans, M. I., 2000: Important Bird Areas in Europe. Priority sites for conservation. Volme 1: Northern Europe. BirdLife 
International, Cambridge, 866 s.

Hell, P., Chobot, J., 1993: Vyhynie u nás drop? Tichodroma, 5: 125 – 135.

Hlôška, L., 1996a: Zisťovanie abundancie a denzity druhov Aegolius funereus, Strix aluco a Strix uralensis v juhozápadnej časti Národ-
ného parku Krivánskej Malej Fatry, 2 s. + prílohy., ms. [Záverečná správa z výskumu: depon in: Správa Národného parku Malá 
Fatra vo Varíne].

Hlôška, L., 1996b: Ekológia a ochrana orla skalného – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). Diplomová práca. Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Karlovej, Praha, 50 s.

Hoi, H., Krištofík, J., Darolová, A., 2013: Experimentally simulating paternity uncertainty: Immediate and long -term responses of male 
and female reed warblers Acrocephalus scirpaceus. PLoS ONE 8 (4): e62541.

Hondong, H., 2004: Waldstruktur und Spechtfauna in Urwäldern und Wirtschaftswäldern des Nationalsparks Poloniny, Ostkarpaten, 
Slowakische Republik. Universität Gottingen, 31 s.

Hora, J., Kaňuch, P. (eds.), 1992: Významná ptačí území v Europě, Československo. Československá sekce ICBP, Praha, 114 s.

Hošek, V., 2002: Migrace a hnízdění vodních ptáků v okolí Štúrova v letech 1971 – 2000 (Jižní Slovensko). Tichodroma, 15: 7 – 33.

Hrabár, S.,1903: Az urali bagoli fezkelese hasankoch. Természettydomanyi kozlonyi, 35, 40: 522 – 523.

Hrabár, S. 1926a: Nyctea nivea Thunb. Aquila, 32 – 33: 251.

Hrabár, S. 1926b: Podiceps auritus L. Aquila, 32 – 33: 252.

Hrabár, A. 1932: Ptactvo na Podkarpatské Rusi. Sborník zemské muzejní společnosti v Užhorodě, 1: 59 – 86.

Hrdlovič, F., Mikuláš, M., 1989: Výskyt šašiniarika tenkozobého (Acrocephalus melanopogon) v Pustých Úľanoch. Zprávy České spo-
lečnosti ornitologické, 31: 23.

Hrtan, E. (ed.), 1988: Databanka avifauny východného Slovenska II. Vybrané druhy Anseriformes. Haja, 3 – 4: 169 – 181.

Hudec, K. (ed.), 1983: Fauna ČSSR. Ptáci (Aves) 3. Díl 1 a 2. Academia, Praha, 1236 s.

Hudec, K. (ed.), 1994: Fauna ČR a SR – Ptáci 1. Academia, Praha, 672 s.

Hudec, K., Černý, W. a kol. 1972: Fauna ČSSR. Ptáci (Aves) 1. Academia, Praha, 536 s.

Hudec, K., Černý, W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR. Ptáci (Aves) 2. Academia, Praha, 896 s.

Hudec, K., Chytil, J., Šťastný, K., Bejček, V., 1995: Ptáci České republiky. Sylvia, 31: 97 – 149.

Huňa, Ľ., Kozák, M., Vološčuk, I., 1985: Slovenský raj. Chránená krajinná oblasť. Príroda, Bratislava, 379 s.

Chavko, J., 1995: Hniezdenie sokola rároha (Falco cherrug) v r. 1993 a 1994. Buteo, 7: 175 – 180.



369

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Chavko, J., 2003: Program záchrany sokola rároha (Falco cherrug, J. E. Grey, 1834). Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Ban-
ská Bystrica, 26 s.

Chavko, J., 2011. Sokol kobcovitý (Falco vespertinus). Dravce a sovy, 7 (1): 11.

Chavko, J., 2012: Orliak morský (Haliaeetus albicilla). Dravce a sovy, 8 (1): 7.

Chavko, J., 2012: Sokol kobcovitý (Falco vespertinus). Dravce a sovy, 8 (1): 10.

Chavko, J., 2013: Sokol kobcovitý (Falco vespertinus). Dravce a sovy, 9 (1): 10.

Chavko, J., Maderič, B., 2008: Výskyt dropa fúzatého (Otis tarda) na Slovensku v rokoch 2000 – 2008. Tichodroma, 20: 7 – 12.

Chavko, J., Sokol, P., Ridzoň, J., Noga, M., 2014: Chránené vtáčie územie Sysľovské polia posledné útočisko najťažšieho lietajúceho 
vtáka. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 40 s.

Chodkiewicz, T., Neubauer, G., Chylarecki, P., Sikora, A., Cenian, Z., Ostasiewicz, M., Wylegała, P., Ławicki, Ł., Smyk, B., Betleja, J., 
Gaszewski, K., Górski, A., Grygoruk, G., Kajtoch, Ł., Kata, K., Krogulec, J., Lenkiewicz, W., Marczakiewicz, P., Nowak, D., Piet-
rasz, K., Rohde, Z., Rubacha, S., Stachyra, P., Świętochowski P., Tumiel, T., Urban, M., Wieloch, M., Woźniak, B., Zielińska, M., 
Zieliński, P., 2013. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012 – 2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody, 11: 72 s.

Imrichová, H., 2009: Prvé hniezdenie husi divej (Anser anser) v Prírodnej rezervácii Alúvium rieky Žitavy (JZ Slovensko). Tichodro-
ma, 20: 85 – 86.

Imrichová, H., 2010: Ornitocenózy Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy. Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov „Mladí vedci 2010“. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra: 90 – 98.

Imrichová, H., Lengyel, J., Mošanský, L., 2007: Avifauna Alúvia Žitavy. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti, 24/25: 77 – 82.

IUCN, 2012a: Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. Gland, Switzerland 
and Cambridge, UK, 41 s.

IUCN, 2012b: IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 32 s.

IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2014: Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 11. Pre-
pared by the Standards and Petitions Subcommittee, 87 s.

Jamnický, J., 1982: Ďatľovité (Picidae) lesov Tatranského národného parku. Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 23:  
123 – 152.

Janalík, F., 1960: Ptactvo Levočského pohoří. Zprávy Moravského ornitologického sdružení, 2: 18 – 22.

Janák, M., Lengyel, J., 1999: K početnosti krakle belasej (Coracias garrulus) v okrese Komárno. Rosalia, 14: 175 – 180.

Jančík, R., 2004: Rozšírenie, početnosť a habitatové nároky jariabka hôrneho (Bonasa bonasia) a tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo 
vybranom území v orografickom celku Poľana. Diplomová práca, Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen, 69 s.

Janík, M., 1985: Fauna stavovcov Štátnej prírodnej rezervácie Suchý. Ochrana prírody, 6: 191 – 211.

Janík, M., 1988: Avifauna Štátnej prírodnej rezervácie Šrámková. Ochrana prírody, 9: 296 – 310.

Janík, M., 1989: Avifauna Štátnej prírodnej rezervácie Prípor. Ochrana prírody, 10: 371 – 383.

Kalafusová, I., 2010: Vzťahy lesných ornitocenóz k stanovištným faktorom v Lúčanskej Malej Fatre. Diplomová práca. Fakulta ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity, Zvolen, 54 s.

Kalivodová, E., Brtek, V., 1977: Vtáctvo severnej časti Malých Karpát. Biologické práce, 23 (2): 6 – 107.

Kalivodová, E., Darolová, A., 1991: Ornithozönose der Teiche bei Veľké Blahovo. Biologia, 46 (2): 173 – 179.

Kalivodová, E., Darolová, A., 1995: Bird communities of the anthropogenous water habitats on Žitný ostrov island (Danube region). 
Ekológia, Bratislava, 14 (1): 61 – 76.



370

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Kalivodová, E., Darolová, A., 1998: Vtáky slovenského úseku Dunaja a Žitného ostrova. Edícia Biosféra, A: Séria vedeckej literatúry, 
Vol. A1. Združenie Biosféra, pre rozvoj krajinnej ekológie, Bratislava, 97 s.

Kalivodová, E., Darolová, A., Feriancová -Masárová, Z., Kürthy, A., 1994a: Vtáky dolného toku alúvia Moravy. Tichodroma, 7: 67 – 72.

Kalivodová, Feriancová -Masárová, Z., Darolová, A., 1994b: Birds of the floodplains of the river Morava (March). Ekológia, Supplement 
1: 189 – 199.

Kalivodová, E., Feriancová -Masárová, Z., Darolová, A., Kürthy, A., 1996. Ornithological evaluation of the lower stream part of the 
alluvium of the river Morava (Slovak -Austrian frontier). Ekológia, Bratislava, 15 (2): 189 – 205.

Kalivodová, E., Puchala, P., Nemček, V., 2010: Avifauna povodia Stoličného potoka a Gidry (južná časť Trnavskej pahorkatiny). Ústav 
krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 115 s.

Kaňuch, P., 2000: Slovakia: 653 - 672. In. Heath, M., F., Evans, M., I., (eds): BirdLife International. Important bird areas in Europe. 
Priority sites for conservation. Volume 1: Northern Europe. BirdLife Conservation Series, 81: 791 s.

Kaňuščák, P., 1970: Niekoľko poznámok k výskytu niektorých druhov kačíc a potápačov na piešťanskej Sĺňave. Almanach, 1970:  
48 – 53.

Kaňuščák, P., 1971: Príspevok k výskytu niektorých zimujúcich vtákov v okolí Piešťan. Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slo-
venici, 17 (2): 127 – 134.

Kaňuščák, P., 1972: Výskyt niektorých zriedkavejších druhov vtákov v okolí Piešťan. Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slove-
nici, 18 (2): 155 – 156.

Kaňuščák, P., 1987: Vtáčie spoločenstvá chránenej študijnej plochy Sĺňava a jej ochranného pásma. Balneologický spravodajca, 25: 
70 – 88.

Kaňuščák, P., 1988: Bernikla tmavá v Piešťanoch. Pamiatky – Príroda, 19 (4): 45.

Kaňuščák, P., 2007: Vtáky širšieho okolia Piešťan. Balneologické múzeum, Piešťany, 176 s.

Kaňuščák, P., 2012: Avifauna vodnej nádrže Sĺňava pri Piešťanoch v rokoch 1959 – 2012. Tichodroma, 24: 76 – 91.

Kaňuščák, P., 2009: Významná ornitologická lokalita piešťanská Sĺňava má 50 rokov. Vtáky, 4 (4): 18 – 19.

Karaska, D., 1989: Vtáctvo štátnej prírodnej rezervácie Babia hora. Stredné Slovensko. Prírodné vedy, 8: 301 – 319.

Karaska, D., 1992: Vtáctvo Babej hory. Tichodroma, 4: 121 – 128.

Karaska, D., 1993: Príspevok k rozšíreniu a biológii bociana čierneho (Ciconia nigra L.) v okrese Dolný Kubín. Tichodroma, 5: 61 – 67.

Karaska, D., 1995: Výsledky krúžkovania vtáctva počas Ornitologických táborov na Oravskej priehrade v rokoch 1992 – 1995: 5 – 6. 
In.: Trnka, R., (ed.) IV. Ornitologický tábor „Oravská priehrada“. SAŽP Námestovo, 16 s.

Karaska, D., 1998a: Kolibkárik zelený (Phylloscopus trochiloides) na Orave. Tichodroma, 11: 196 – 199.

Karaska, D., 1998b: Zimné sčítavanie vodného vtáctva na Orave v rokoch 1993 – 1998. Zborník Oravského múzea, 15: 175 – 183.

Karaska, D., 1999: Bocian biely na Orave v rokoch 1995 a 1996. Natura Carpatica, 40: 325 – 332.

Karaska, D., 2000: K biológii bociana čierneho (Ciconia nigra) na Orave: 13 – 14. Zborník abstraktov z konferencie „Aplikovaná orni-
tológia 2000“. Vydavateľstvo Technickej univerzity, Zvolen, 32 s.

Karaska, D., 2009a: Hniezdenie trasochvosta žltohlavého (Motacilla citreola) na Orave. Zborník abstraktov z konferencie „Aplikovaná 
ornitológia 2009“, Vydavateľstvo Technickej univerzity, Zvolen: 7 – 8.

Karaska, D., 2009b: Výsledky vlastného krúžkovania vtáctva v rokoch 1982 – 2009. Zborník Oravského múzea, 26: 66 – 88.

Karaska, D., 2011: Chránené vtáčie územie Chočské vrchy. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 32 s.

Karaska, D., 2013: Tridsať rokov s orlom krikľavým na Orave. Vtáky, 8 (1): 4 – 5.



371

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Karaska, D., Cichocki, W., 2014: Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratisla-
va, 434 s.

Karaska, D., Michalec, R., Hoľma, J., 1997: Hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Orave. Buteo, 9: 85 – 92.

Karaska, D., Trnka, R., Demko, M., 1992: Oravská priehrada – významné vtáčie územie Európy: 127 – 131. In: Významná ptačí území 
v České a Slovenské republice. Sborník referátů ze semináře Československé sekce ICBP, Třeboň, 24. – 25. března 1992, 175 s.

Karaska, D., Trnka, R., Demko, M., 1993: Predbežná správa o avifaune Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Zborník Oravského 
múzea, 10: 114 – 124.

Karč, P., 1981: Poľovná zver širšej oblasti navrhovanej Štátnej prírodnej rezervácie Choč. Liptov, 6: 271 – 279.

Karč, P., 1989: Početnosť a plošná distribúcia tetrova v Liptove v období toku v r. 1987 a poznámky k príčinám poklesu početných 
stavov. Tichodroma, 2: 85 – 91.

Kiss, G., Baráz, C., Gaálová, K., Judik, B., 2007: CHKO Karancs -Medves a CHKO Cerová vrchovina. Správa národného parku Bükk, 
Eger, 382 s.

Klaus, S., Bergmann, H. H., Andreev, A. V., Műller, F., Porkert, J., Wiesner, J., 1986: Die Auerhühner. Ziemsen Verlag, Wittenberg-
-Lutherstadt, 276 s.

Klaus, S., Bergmann, H. H., 1994: Distribution, status and limiting factors of capercaillie (Tetrao urogallus) in Central Europe, particu-
larly in Germany, including an evaluation of reintroductions. Gibier Faune Sauvage, Game Wildlife, 11: 57 – 80.

Klescht, V., 1984: Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) hniezdi aj v Bukovských vrchoch. Milvus, 1: 53 – 54.

Klescht, V., Morosko, Š., Roháč, M., Sokáč, S., 1985: Koľko lastovičiek (Hirundo rustica) a belorítok (Delichon urbica) hniezdilo v obci 
Ruské? Milvus, 2: 49 – 56.

Klíma, M., 1959: Sezónní změny ve výškovém rozšíření ptáků Vysokých Tater. Sylvia, 16: 5 – 56.

Kloubec, B., Čapek, M., 1993: Doterajšie výsledky výskumu avifauny Parížskych močiarov. Zprávy Moravského ornitologického spol-
ku, 51: 55 – 69.

Kocian, A., 1959: Avifaunistický príspevok Oravského priehradného jazera (Orav. Borov) pred zatopením do roku 1959. I. Spevavce 
(Oscines). Diplomová práca. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 50 s.

Kocian, Ľ.,1972: Príspevok k ekológii čajky smejivej (Larus ridibundus) na rybníkoch v okolí Malaciek. Biológia, 27 (8): 643 – 649.

Kocian, Ľ., 1973: Vplyv vybudovania rybníkov pri Jakubove na ornitocenózu. Biológia, 28 (8): 671 – 678.

Kocian, Ľ., 1976: Ornitocenózy niekoľkých rybníkov na Záhorí. Biológia, 31 (8): 601 – 608.

Kocian, Ľ., 1981: Vtáčie ekologické spoločenstvá v Západných Tatrách – Roháčoch. Biológia, 36 (8): 633 – 641.

Kocian, Ľ., 1998: Bird communities of the Western Tatras – Roháče Mountains between 1870 – 1996. Acta Zoologica Universitatis 
Comenianae, 42: 17 – 58.

Kocian, Ľ., Cichocki, W., Baláž, M., Topercer, J., Baláž, E., 2010: Vtáky. 529 – 556. In: Chovancová, B., (ed.). Encyklopédia Tatier, Baset, 
Praha, 639 s.

Kocian, Ľ., Topercer, J., Baláž, E., Fiala, J., 2005: Vtáky TANAP -u hniezdiace v prostredí zasiahnutom smršťou a ich hniezdne nároky 
v rôznych typoch prostredia. Folia faunistica Slovaca, 10: 37 – 43.

Kocyan, A., 1883: Die Vögel der Nord -Tatra. Mitteilungen des Ornithologische Vereines in Wien, 7: 169 – 170, 186 – 190, 230 – 236.

Kocyan, A., 1884: Ptaki spostrzęgane po stronie północniej Tatr. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 9: 50 – 70.

Korňan, M., 1998: Analýza potravných gíld hniezdnej ornitocenózy prírodného bukovo -jedľového lesa v NPR Šrámková v Krivánskej 
Fatre: Posteriori prístup, 94 – 102. In: Korňan, M. (ed.): Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa Národného parku Malá 
Fatra, Varín, 113 s.



372

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Korňan, M., 2008: Prvé dokázané hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v Krivánskej Fatre (S Slovensko). Tichodroma, 20: 
140 – 142.

Kostra, M., 2004: Štruktúra vtáčích zoskupení v národnej prírodnej rezervácii Strážov: 135 – 145. In: Franz, V. (ed.): Strážovské vrchy 
– výskum a ochrana prírody. Zborník referátov z konferencie konanej 1. – 2. októbra 2004 v Belušských Slatinách. Univerzita 
Mateja Bela, Banská Bystrica, 163 s.

Kovačovský, P., Rychlík, I., 1996: Vplyv zmien životného prostredia v oblasti vodného diela Gabčíkovo na sezónnu dynamiku vodnej 
avifauny. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 6: 115 – 128.

Kozák, V., 1963: Výskyt některých druhů ptactva na Muráňské vysočine. Zprávy Moravského ornitologického sdružení, 2: 18 – 22.

Krištín, A., 1990: Breeding bird communities in natural and cultivated spruce forests in the Poľana Mts.: 299 – 302. In: Šťastný, K., 
Bejček, V., (eds.) Bird census and atlas work, Proceeding Conference, Prague, 620 s.

Krištín, A., 1991a: K súčasnému stavu rozšírenia a ekológii strnádky cia, Emberiza cia, v Československu. Sylvia, 28: 115 – 120.

Krištín, A., 1991b: Vtáčie spoločenstvá charakteristických biotopov Poľany. Stredné Slovensko. Prírodné vedy, 10: 165 – 182.

Krištín, A., 1993: K ekológii a rozšíreniu dudka chochlatého (Upupa epops). Tichodroma, 6: 175 – 186.

Krištín, A., 1994a: Zum Wachstum und zur Ernährung der Wiedehopfnestlinge, Upupa epops. Falke, 41 (9): 268 – 274.

Krištín, A., 1994b: Potrava mláďat troch druhov granivorov v lesnom prostredí. Tichodroma, 7: 26 – 34.

Krištín, A., 1995: Why the Lesser Grey Shrike (Lanius minor) survives in Slovakia: food and habitat preference, breeding biology. Folia 
Zoologica, 44 (4): 325 – 334.

Krištín, A., 1998: Der Schwarzstirnwürger Lanius minor in der Slowakei. Monticola 83: 85 – 88.

Krištín, A., 2002: Woodpecker distribution and abundance along a vertical gradient in Poľana Mts. Forschungsbericht Nationalpark 
Berchtesgaden, 48: 119 – 125.

Krištín, A., 2010: Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poľana. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 
145 s.

Krištín, A., Balázs, C., Murin, B., Kušík, P., 1997: Vtáctvo niektorých lokalít Novohradu: 71 – 82. In: Urban, P., Hrivnák, R., (eds.) Po-
iplie. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 146 s.

Krištín, A., Dúbravský, A., Harvančík, S., Kamenský, T., Mojžiš, M., Šnírer, L., 1995: Vtáctvo vybraných lokalít Cerovej vrchoviny 
a Rimavskej kotliny: 71 – 82. In: Krištín, A., Gaálová, K. (eds.): Rimava 1995, Odborné výsledky zoologických a mykologických 
výskumov. SAŽP Banská Bystrica v spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV Zvolen, Rimavská Sobota, 118 s.

Krištín, A., Exnerová, A., 1992: On the diet and foraging activity of wheatear (Oenanthe oenanthe) in old grasslands (Polana Mts., 
Czechoslovakia). Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovenicae, 56: 27 – 32.

Krištín, A., Hoi, H., Valera, F., Hoi, Ch., 1999: Nest site fidelity and breeding ecology in the lesser grey shrike (Lanius minor) in Central 
Slovakia. The Ring, 21: 1 – 74.

Krištín, A., Hoi, H., Valera, F., Hoi, Ch., 2000: Breeding biology and breeding success of the lesser grey shrike Lanius minor in a stable 
and dense population. Ibis, 142 (2): 305 – 311.

Krištín, A., Hoi, H., Valera, F., 2006: Can traditional farming save endangered species from extinction? Journal of Ornithology, 147, 
suppl. 1: 286c.

Krištín, A., Hoi, H., Valera, F., Hoi, Ch., 2007: Philopatry, dispersal patterns and nest -site reuse in lesser grey shrikes (Lanius minor). 
Biodiversity and conservation, 16 (4): 987 – 995.

Krištín, A., Hoi, H., Valera, F., Hoi, Ch., 2008: The importance of breeding density and breeding synchrony for paternity assurance 
strategies in the lesser grey shrike. Folia Zoologica, 57 (3): 240 – 250.

Krištín, A., Kušík, P., Kerestúr, D., Veľký, M., 2003: Vtáky kontaktnej zóny Poiplia a južnej časti Krupinskej planiny. Ochrana prírody, 
22: 109 – 116.



373

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Krištín, A., Zach, P., 1993: Ornitocenózy južného Podpoľania navrhovaného významného vtáčieho územia Európy: 106 – 116. In: 
Urban, P., (ed.). Fauna Poľany. Zborník referátov zo seminára, Zvolen, 8. – 9. 6. 1993, 190 s.

Krištín, A., Zach, P., Slobodník, V., Harvančík, S., Kerestúr, D., Mojžiš, M., Olekšák, M., Sárossy, M., 1997: Vtáky stredného Poiplia 
(južné Slovensko): 131 – 140. In: Urban, P., Hrivnák, R. (eds.) Poiplie. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bys-
trica, 146 s.

Kropil, R., 1992: Významné vtáčie územie Poľana a ornitocenózy prírodného smrekového lesa typu Acereto -Piceetum: 132 – 138. In: 
Hora, J. (ed.): Významná ptačí území v České a Slovenské republice. Sborník referátů ze semináře Československé sekce ICBP. 
24. – 25. března 1992 v Třeboni, 175 s.

Kropil, R., 1996: K problematike produktivity orla skalného (Aquila chrysaetos) v Západných Karpatoch: 5. Ornitologická konference 
Dravci a sovy 1996. Mikulov, 27. 9. – 29. 9. 1996. Sborník abstraktů. Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České 
ornitologické společnosti, Mikulov: 28.

Kropil, R., Dudich, A., Finďo, S., 1995: Natural forests of the Western Carpathians – important areas of animal diversity: 55 – 61. In: 
Paulenka, J., Paule, L. (eds.): Conservation of forests in central Europe, Arbora Publishers, Zvolen, 144 s.

Kropil, R., Šimák, L., Korňan, J, Majda, M., Macek, M., 1999: Distribution and population density of the Golden Eagle (Aquila chry‑
saetos) in the West Carpathians. Buteo, Supplement: 54.

Kubán, V., 1996: Výskyt rybára dlhochvostého (Sterna paradisea) pri Piešťanoch. Tichodroma, 9: 206 – 207.

Kubán, V., Duffek, K., 1971: Zimovanie vtáctva na Sĺňave pri Piešťanoch a okolí. Ochrana fauny, 5 (1): 22 – 23.

Kubán, V., Duffek, K., 1972: Bernikla veľká (Branta canadensis) a pieskárik belavý (Crocethia alba) na Sĺňave pri Piešťanoch. Ochrana 
fauny, 6 (4): 169 – 170.

Kubán, V., Duffek, K., 1974: Volavica vlasatá a hltavka chochlatá na Sĺňave pri Piešťanoch. Ochrana přírody, 29: 304 – 305.

Kubán, V., Duffek, K., 1980: Šašiniarik tenkozobý juhozápadný (Lusciniola melanopogon melanopogon) na piešťanskej Sĺňave. Zprávy 
Československé ornitologické společnosti, 21: 9 – 11.

Kubán, V., Duffek, K., 1985: Prvé zahniezdenie čajky striebristej (Larus argentatus L.) v Československu. Acta rerum naturalium Musei 
Nationalis Slovenici, 31: 193 – 197.

Kubán, V., Duffek, K., 1987a: Zimovanie vtáctva na vodnej nádrži „Sĺňava“ a v okolí. Tichodroma, 1: 12 – 81.

Kubán, V., Duffek, K., 1987b: Plameniak ružový (Phoenicopterus ruber) pri Piešťanoch. Tichodroma, 1: 141 – 142.

Kubán, V., Duffek, K., Korvín J., 1985: Labuť malá (Cygnus bewickki) na piešťanskej Sĺňave. Sylvia, 23/24: 145 – 146.

Kubán, V., Matoušek, B., 1994: Zimovanie vtáctva na vodnej nádrži „Sĺňava“ a v okolí Piešťan. Časť II. Acta rerum naturalium Musei 
Nationalis Slovenici, 40: 95 – 132.

Kubán, V., Matoušek, B., 1995: Zimovanie vtáctva na vodnej nádrži „Sĺňava“ a v okolí Piešťan. Časť III. Tichodroma, 8: 106 – 150.

Kubán, V., Matoušek, B., 1999: Výsledky krúžkovania vtákov Viliama Kubána na Slovensku v rokoch 1960 – 1999. Tichodroma, 12: 
136 – 215.

Kubán, V., Matoušek, B., Šiška, Š., Trnka, A., Trnková, B., 1998: Hniezdna avifauna „Ostrova čajok“ na vodnej nádrži Sĺňava pri Pieš-
ťanoch (západné Slovensko). Tichodroma, 11: 147 – 154.

Kubán, V., Matoušek, B., Trnka, A., Fábry, M., 2000: Zimovanie vtáctva na vodnej nádrži Sĺňava a v okolí Piešťan (západné Slovensko). 
Časť V. Tichodroma,13: 99 – 144.

Kubán, V., Matoušek, B., Trnková, B., 1996: Zimovanie vtáctva na vodnej nádrži Sĺňava a v okolí Piešťan. Časť IV. Tichodroma, 9:  
134 – 174.

Kupcová, A., 1980: Vtáctvo Choča. Liptov, 6: 233 – 245.

Kupcová, A., 1991: Avifauna ŠPR Ľubietovský Vepor, jej ochranného pásma a ich bezprostredného okolia. Stredné Slovensko, 10:  
183 – 204.



374

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Kupcová, A., Bohačík, L., 1980: Avifauna Gaderskej doliny a Blatnickej doliny Chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra. Výskumné 
práce z ochrany prírody, 3C: 277 – 300.

Kux, Z., 1987: Změny ve složení avifauny pobřežní vegetace stojatých vod jižní Moravy a přilehlých oblastí Slovenska v letech 1954 – 
1986. Časopis Moravského muzea, 72: 241 – 256.

Kux, Z., Randík, A., 1961: Příspěvek k poznání ornitofauny jihoslovenských bažin u Gbelců, Čalova a Gabčíkova. Časopis Moravského 
musea, 46: 203 – 243.

Kux, Z., Svoboda, S., 1959: Rákosník tamaryškový [Lusciniola melanopogon (Temminck)], nový druh pro ČSR. Sborník Klubu příro-
dovědeckého v Brně, 1957 – 1958, Brno, 31: 81 – 82.

Kux, Z., Weisz T., 1977: Příspěvek k rozšíření slavíka tmavého (Luscinia luscinia [L.]) a slavíka obecného (Luscinia megarhynchos 
Brehm) na východním Slovensku. Časopis Moravského musea v Brně, vědy přírodní, 62: 153 – 168.

Lengyel, J., 1997: Analýza ornitocenóz prírodnej rezervácie Žitavský luh a využitie výsledkov pre aktualizáciu managementu prírodnej 
rezervácie Žitavský luh. Diplomová práca. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 108 s.

Lengyel, J., 2000: Výskyt kačice hvízdavej (Anas penelope) v hniezdnom období v Prírodnej rezervácii Žitavský luh (okres Nové Zám-
ky). Tichodroma, 13: 251 – 255.

Lengyel, J., Harvančík, S., Dúbravský, A., 1996: K hniezdnej biológii sokola červenonohého (Falco vespertinus). Tichodroma, 9:  
198 – 201.

Lengyel, J., Kukučka, M., Gúgh, J., Koma, T., 2005: Výskyt chochlačky obojkovej (Aythya collaris) v povodí rieky Žitavy – prvý záznam 
na Slovensku. Tichodroma, 17: 31 – 32.

Literák, I., 1998: Pohnízdní (srpnová) spoločenstva drobných ptáků v Národním parku Poloniny (východní Slovensko) Tichodroma, 
11: 204 – 212.

Literák, I., Haluzník, M., 2000: Migrace ptáků v Ruské kotlině (Bukovské vrchy) v září 1999. Natura Carpatica, 41: 107 – 112.

Literák, I., Pčola, Š., 1997: Společenstva ptáků v pohnízdní době v obcích vysídlených při budovaní vodárenské nádrže Starina (okr. 
Snina). Natura Carpatica, 38: 157 – 164.

Lovassy, S., 1883: Adatok Gömörmegye madárfaunájához. Mathematikai és természettudományi Közlemények, 18 (10): 296 – 328.

Lovassy, S., 1888: Adalékok Gömörmegye madárfaunájának ismeretéhez. Mathematikai és természettudományi Közlemények, 22 (6): 
243 – 268.

Maderič, B., 2011: Haja červená (Milvus milvus). Dravce a sovy, 7 (1): 11.

Maderič, B., 2012: Haja červená (Milvus milvus). Dravce a sovy, 8 (1): 10.

Maderič, B., 2013: Haja červená (Milvus milvus). Dravce a sovy, 9 (1): 10.

Maderič, B., Chavko, J., 2010: Dodatok k súčasnému výskytu a ochrane dropa fúzatého (Otis tarda) na Slovensku. Tichodroma, 22: 
109 – 113.

Maderič, B., Mikiara, Š., Pečeňák, V., 1995: Výskum populačnej hustoty dravcov v západnej časti okresu Humenné. Buteo, 7: 169 – 172.

Makatsch, W., 1966: Ornitologische Beobachtungen in der Slowakei. Zoologische Anhandlungen, 28 (15): 239 – 271.

Matoušek, B., 1958: Vtáctvo Trnavskej nížiny. Biologické práce, 4 (10): 1 – 79.

Matoušek, B., 1961: Faunistický prehľad slovenského vtáctva. Časť I. Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slovenici, 7: 3 – 109.

Matoušek, B., 1962: Faunistický prehľad slovenského vtáctva. Časť II. Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slovenici, 8: 3 – 93.

Matoušek, B., 1963: Faunistický prehľad slovenského vtáctva. Časť III. Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slovenici, 9: 68 – 139.

Matoušek, B., Rác, P., Štollmann, A., 2002: Ornitologické poznámky z pozostalosti RNDr. Zoltána Molnára. Tichodroma, 15:  
102 – 126.



375

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Matoušek, F., 1957: Krkavec čierny (Corvus corax L.) na východnom Slovensku. Prírodovedný sborník Slovenského národného múzea, 
3 (1): 1 – 7.

Matoušek, F., 1963: Príspevok k poznaniu avifauny Trnavskej nížiny. Biológia, 18 (6): 536 – 538.

Medveď, J., Medveď, M., 2007: Výskyt a hniezdenie husi divej (Anser anser) v Národnej prírodnej rezervácii Parížske močiare  
(JZ Slovensko). Tichodroma, 19: 107 – 108.

Melichar, J., 1927: Oravští ptáci. Věda přírodní, 10, 9 – 10: 167 – 174, 257 – 267.

Mihál, I., 1976: Avifaunistické poznámky z Tatranského národného parku. Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 18: 80 – 118.

Mikoláš, M., Kalafusová, I., Tejkal, M., Černajová, I., Michalová, Z., Hlásny, T., Barka, I., Zrníková, K., Bače, R., Svoboda, M., 2013: 
Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Sloven-
sku miesto? Sylvia, 49: 79 – 98.

Mikusek, R., Kloubec, B., Obuch, J., 2001: Diet of the pygmy owl (Glaucidium passerinum) in eastern Central Europe. Buteo, 12:  
47 – 60.

Mitrus, C., Kleszko, N., Soćko, B., 2006: Habitat characteristics, age, and arrival date of male red -breasted flycatchers Ficedula parva. 
Ethology, Ecology and Evolution, 18 (1): 33 – 41.

Mojžiš, M., Kerestúr, D., Václav, R., Krištín, A., 2011: Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie. Slovenská ornitologická spoloč-
nosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 140 s.

Molnár, Z., 1932: Corvus corax (Linné), krkavec velký ve východní části ČSR. Věda přírodní, 13 (7): 193 – 194.

Molnár, Z., 1933: K poznání ptactva východní části ČSR. Vesmír, 11: 242 – 243.

Mošanský, A., 1956a: Hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca) a včelárika zlatého (Merops apiaster) na východnom Slovensku. 
Sborník Krajského múzea v Trnave, 2: 31 – 48.

Mošanský, A., 1956b: Rozšírenie a systematické postavenie sovy uralskej (Strix uralensis Pallas) na Slovensku: 4 – 7. In: Sborník před-
nášek 1. Celostátní konference ČSOS v Praze, Praha, 126 s.

Mošanský, A., 1966: Brehár obyčajný, Limosa limosa (L.), na východnom Slovensku. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach, 
6 (B): 89 – 94.

Mošanský, A., 1972: Dravce (Falconiformes) východného Slovenska I. Supy, orly, myšiaky, jastraby a haje. Zborník Východoslovenské-
ho múzea v Košiciach, séria B Zoológia – botanika, 11 – 12: 39 – 125.

Mošanský, A., 1974a: Dejiny výskumu stavovcov Tatier. Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 16: 193 – 208.

Mošanský, A., 1974b: Aves. Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 16: 223 – 265.

Mošanský, A., 1974c: Dravce (Falconiformes) východného Slovenska II. Orliaky, včeláre, kane, hadiare, kršiaky a sokoly. Zborník Vý-
chodoslovenského múzea v Košiciach, séria AB – Prírodné vedy, 13 – 14: 181 – 224.

Mošanský, A., 1975: Dravce (Falconiformes) východného Slovenska III. Sokoly (dokončenie) a prehľad výskytových údajov z literatú-
ry. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy, AB, 15: 103 – 167.

Mošanský, A., 1977a: Nové doklady o avifaune východného Slovenska II. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, (AB), 17: 
43 – 53.

Mošanský, A., 1977b: Prvé hniezdenie šišily bocianovitej (Himantopus himantopus L.) na Slovensku a poznámky k teritoriálnym zme-
nám jej populácie v Európe. Biológia, 32 (11): 881 – 892.

Mošanský, A., 1978: Avifauna východného Slovenska a katalóg ornitologických zbierok Východoslovenského múzea, I. časť (Non–Pas-
seriformes 1). Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy AB, 18: 63 – 142.

Mošanský, A., 1979: Avifauna východného Slovenska a katalóg ornitologických zbierok Východoslovenského múzea. 3. časť. Zborník 
Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy, 20: 157 – 221.



376

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Mošanský, A., 1985: Senianska depresia v minulosti a dnes, jej perspektívny význam pre vedu, kultúru a prax. Správy Slovenskej zoo-
logickej spoločnosti pre SAV č. 11. Informačný bulletin za rok 1984: 25 – 29.

Mošanský, A., 1992: Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) na východnom Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea v Ko-
šiciach. Prírodné vedy, 32 – 33: 37 – 41.

Mošanský, A., Danko, Š., 1985: Prvé hniezdenie lyžičiara obyčajného (Platalea leucorodia) na Slovensku. Zborník Východoslovenského 
múzea v Košiciach. Prírodné vedy, 25: 171 – 175.

Mošanský, A., Sládek, J., 1958: Nové poznatky o rozšírení a výskyte sov na Slovensku. Sylvia, 15: 43 – 53.

Mošanský, L., Mošanský, A., Danko, Š., 1998: Výskyt a rozšírenie kôrovníka krátkoprstého (Certhia brachydactyla) na východnom 
Slovensku. Tichodroma, 11: 79 – 88.

Mošanský, A., Pačenovský, S., 1993: Hniezdenie volavky popolavej (Ardea cinerea) v krovinách a litorálnych porastoch na Slovensku. 
Tichodroma, 6: 53 – 62.

Mošanský, L., 2010: Hniezdenie ľabtušky lúčnej (Anthus pratensis) v nížinnom prostredí Slovenska a Maďarska. Tichodroma, 22:  
117 – 119.

Muránsky, P., Lengyel, J., 2006: Pomoc pre včeláriky zlaté v navrhovanom chránenom vtáčom území Dolné Pohronie. Chránené úze-
mia Slovenska, 69: 10.

Murár, B., Dravecký, M. 1998: Vojenský výcvikový priestor ako ho nepoznáme. JAVORINA. Apológia. Časopis Armády slovenskej 
republiky 6 (9): 12 – 13.

Obuch, J., 1998: Zastúpenie netopierov (Chiroptera) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku. Vespertilio, 3: 65 – 74.

Obuch, J., 2004: Zastúpenie ryšaviek (rod Apodemus) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku: 67 – 80. In: Adamec, M., Urban, P., 
(eds.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VI. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Centrum ochrany prírody 
a krajiny, Banská Bystrica, 192 s.

Olekšák, M., Gálffyová, M., Fulín, M., Pjenčák, P., Krišovský, P., Matis, Š., Vrábel, P., 2009: Správa z ornitologického stacionára Drieno-
vec – výsledky jesennej sezóny 2009. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 4 s.

Palášthy, J., 1958a: Predbežná správa o hromadnom výskyte krkavca čierneho (Corvus corax L.) na východnom Slovensku v zimných 
mesiacoch 1957 – 58. Prírodovedný sborník Slovenského múzea, 4: 79 – 80.

Palášthy, J., 1958b: Výskyt skaliara pestrého (Monticola saxatilis L.) vo Finticiach neďaleko Prešova. Prírodovedný sborník Slovenského 
múzea, 4: 79.

Palášthy, J., 1960: Avifauna mokrých lúk a močiarov v okolí Prešova. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach, 1 (A): 49 – 62.

Palášthy, J., 1963: Ďalšie poznámky k avifaune močiarov v okolí Prešova. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach, 4 (A):  
93 – 97.

Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, n. p., Košice, 165 s.

Palášthy, J., Voskár, J., 1963: Niekoľko poznámok k prezimujúcim druhom vodného a pri vode žijúceho vtáctva v širšom okolí Prešova. 
Sborník Pedagogického inštitútu v Prešove, Prírodné vedy, 1: 89 – 94.

Palášthy, J., Voskár, J., 1965: Živočíšstvo: 22 – 25. In.: Turistický sprievodca ČSSR – Levočské pohorie a Branisko, zväzok 54 . Bratislava, 
166 s.

Palášthy, J., Voskár, J., 1966: Torysa migračná cesta vtáctva (vodné a pri vode žijúce vtáctvo). Edícia nové obzory, Východoslovenské 
vydavateľstvo, Košice, 122 s.

Palášthy, J., Voskár, J., 1970: O postupe šírenia sa niektorých vtákov povodím Torysy do vnútra Karpát. Sylvia, 18: 41 – 54.

Pačenovský, S., 2002: The status of the Ferruginous Duck in Slovakia in: Ferruginous Duck, From Research to Conservation. BirdLife 
International, Conservation series, 6: 54 – 55.

Pačenovský, S., 2006: Chochlačka bielooká na vzostupe? Vtáky, 1 (3): 5.



377

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Pačenovský, S., Danko, Š. (eds.), 2014: Vtáctvo Volovských vrchov a ich predhorí. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Sloven-
sko, Bratislava, 180 s.

Pačenovský, S., Šotnár, K., 2010: Notes on the reproduction, breeding biology and ethology of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium 
passerinum) in Slovakia. Slovak Raptor Journal, 4: 49 – 81.

Pavelčík, P., 2011: O podzimní migraci bahňáků na jižním Slovensku v roce 2010. Kroužkovatel, 11: 10 – 12.

Pavlík, Š., 1998: Stav poznania a perspektívy výskumu ďatľov na Slovensku. Tichodroma, 11: 133 – 146.

Pčola, Š., 1987: Kvantitatívny výskum vtákov na vodných tokoch okresu Snina. Správa z výskumu. Správa NP Poloniny v Stakčíne, 5 s.

Pčola, Š., 1991: Eine Bodenbrut des Schreiadlers, Aquila pomarina. Birds of Prey Bulletin, 4: 259 – 264.

Pčola, Š., 1994: Rzadkie gatunki zwierzat w CHKO, BR Východné Karpaty (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia), Roczniki Biesz-
czadzkie, Ustryki Dolne, 3: 75 – 87.

Pčola, Š., 2001: Príspevok k poznaniu migrácie žeriava popolavého (Grus grus L.) v slovenských Východných Karpatoch. Natura Car-
patica, 42: 155 – 162.

Pčola, Š., 2002: Zoznam a ekologický status stavovcov Národného parku Poloniny. Natura Carpatica, 43: 173 – 194.

Pčola, Š., 2003: Vodárenská nádrž Starina – nová oddychová lokalita migrujúceho vtáctva na východnom Slovensku. Natura Carpatica, 
44: 197 – 214.

Pčola, Š., 2012: Vtáctvo okresu Snina. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 216 s.

Peach, W. J., Buckland, S. T., Baillie, S. R., 1996: The use of constant effort mist -netting to measure between -year changes in the abun-
dance and productivity of common passerines. Bird Study, 43 (2): 142 – 146.

Petényi, J. S., 1847: Az apró légyészról (Muscicapa parva Bechst.). A Magyarak orvosok és termeszétvizsgálok Kassa -Eperjesen tartott 
hetedik nagygülésénk tötréneti vázlata és munkálatai, Pest: 203 – 210.

Podivín, J., 1932: Ornitologické drobnosti ze Slovenska. Stráž myslivosti, 10 (20): 288.

Pikula, J., 1961: Ptáci alpínskeho stupně Belanských Tater. Biológia, 16 (8): 668 – 677.

Pikula, J., 1962: Kvantitativní studie ptactva kotliny Sedmi pramenů v Belanských Tatrách. Zborník prác o Tatranskom národnom 
parku, 5: 151 – 186.

Pochopová, M., Kropil, R., 2002: Štruktúra ornitocenózy a gíld vybranej časti horského zmiešaného lesa v NPR Veľká Stožka. Výskum 
a ochrana Muránskej planiny, 5: 155 –162.

Prokešová, J., Kocian, Ľ., 2004: Habitat selection of two Acrocephalus warblers breeding in reed beds near Malacky (Western Slovakia). 
Biologia, 59 (5): 637 – 644.

Puchala, P., 2007a: Dutinové hniezdiče (Dendrocopos medius, Ficedula parva a Ficedula albicollis) a ponuka hniezdnych možností 
v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty. Tichodroma, 19: 17 – 23.

Puchala, P., 2007b: Denzita a umiestnenie hniezd ďatľa veľkého a ďatľa prostredného v prírodnej rezervácii Lindava a jej blízkom okolí: 
12. In.: Kropil, R., Lešo, P. (eds.): Zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účas-
ťou Aplikovaná ornitológia 2007. Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 31 s.

Puchala, P., 2010: Výskyt muchárika čiernohlavého (Ficedula hypoleuca) v Malých Karpatoch v hniezdnom období. Tichodroma, 22: 
122 – 123.

Puchala, P., 2012: Vtáctvo agrocenóz chráneného vtáčieho územia Špačinsko -nižnianske polia (západné Slovensko). Tichodroma, 24: 
54 – 60.

Raab, R., Kovacs, F. J., Julius, E., Raab, S., Schütz, C., Spakovszky, P., Timar, J., 2010: Die Grosstrape in Mitteleuropa. Erfolgreicher 
Schutz der Westpannonischen Population. APG, Wien, 304 s.

Randík, A., 1980: Die Brutvögel der Waldökosysteme des Gebirge Kleine Karpaten: 210 – 220. In: Oelke, H. (ed): Bird census work 
and nature conservation, Göttingen, 320.



378

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Randík, A., 1981: Rozbor ornitocenóz Štátnej prírodnej rezervácie Rozsutec: 952 – 1015. In: Janík M., Štollmann, A., (eds.): Rozsutec. 
Osveta, Martin, 1045 s.

Repel, M., Chrašč, P., Pačenovský, S., Uhrín, J., 2009: Migrácia a prvé doložené hniezdenie žeriava popolavého (Grus grus) na Sloven-
sku. Tichodroma, 21: 73 – 77.

Ridzoň, J., 2001: Avifauna Zákamenného a Lomnej. Zborník Oravského múzea, 18: 250 – 290.

Ridzoň, J., 2003: Správa zo zimného sčítania vodného vtáctva v sezóne 2002/2003. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Bra-
tislava, 24 s.

Ridzoň, J., Karaska, D., Topercer, J. (eds.), 2015: Významné druhy vtákov v chránených vtáčích územiach Slovenska. Štátna ochrana 
prírody SR, Banská Bystrica, 320 s.

Ridzoň, J., Laber, J., Gúgh, J., Slabeyová, K., 2006: Hromadné zimovanie divých husí v Podunajsku v zime 2005/06. Tichodroma, 18: 
59 – 63.

Rozložník, M., Karasová, E. (eds.), 1994: Slovenský kras. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 479 s.

Ružek, I., Senko, D., 2002: Príspevok k poznaniu avifauny vodnej nádrže Ronava. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrna-
viensis: Séria B – prírodné vedy, Trnava, 6: 19 – 27.

Ružek, I., Senko, D., 2003: Príspevok k poznaniu krajiny vodnej nádrže Ronava s dôrazom na avifaunu. Geografický časopis, 55: 249 
– 264.

Rybanič, R., Kaňuch, P., Fiala, J., Krištín, A., Walitzky, Z., Nobel, P., Danko, Š., Maderič, D., Karaska, D., Rajtár, R., Bobáková, L., 2003: 
Návrh sústavy chránených vtáčích území (SPA) v Slovenskej republike a ich ochranné podmienky. Spoločnosť pre ochranu 
vtáctva na Slovensku, Bratislava, 145 s.

Rybanič, R., Šutiaková, T., Benko, Š., 2004: Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia významné z pohľadu Európskej únie. Spo-
ločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Bratislava, 219 s.

Sabo, P., Topercer, J., 2012: Ekologické procesy po smršti v NPR Tichá dolina (TANAP) vo svetle termodynamickej teórie ekologických 
systémov, biosférické rezervácie na Slovensku IX: 181 – 193. In: Midriak, R., (ed.): Zborník referátov z 9. národnej konferen-
cie o biosférických rezerváciách SR konanej 11. – 12. októbra 2012 v Stakčíne. Slovenský výbor pre Program MAB UNESCO, 
Bratislava, 217 s.

Sach, V., 1927: Příspěvek k ornithologii slovenského východu. Příroda, 20: 125 – 127.

Schenk, J., 1917: A Magyar birodalom állatvilága. Madarak. Budapest, 114 s.

Schenk, J., 1919: A pásztormadár 1917. és 1918. évi megjelenése Magyarországon. Aquila, 26: 107 – 109.

Schenk, J., 1920: Cygnus musicus 1920. Aquila, 27: 250.

Salaj, J., 1985: Vtáctvo Rimavskej kotliny. Osveta, Martin, 124 s.

Salaj, J., 1991: Rozšírenie a hniezdenie včelárika zlatého (Merops apiaster) na území Rimavskej, Lučeneckej a Ipeľskej kotliny v rokoch 
1961 – 1989. Biológia, 46 (2): 157 – 167.

Saniga, M., 1987: Rozbor vtáčích spoločenstiev Veľkej Fatry. Diplomová práca. Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej, 
Zvolen, 74 s.

Saniga, M., 1989: Ornitocenózy chráneného náleziska Suchý vrch vo Veľkej Fatre. Tichodroma, 2: 31 – 42.

Saniga, M., 1990: Vplyv pastvy na zmeny ornitocenóz horských lúk vo Veľkej Fatre. Tichodroma, 3: 199 – 209.

Saniga, M., 1992: Výskyt a poznámky k ekológii sov (Strigiformes) v prirodzených lesoch 5. až 8. vegetačného stupňa Malej a Veľkej 
Fatry. Zprávy Moravského ornitologického sdružení, 50: 45 – 52.

Saniga, M., 1993a: Ornitocenózy Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina. Zborník Oravského múzea, 10: 89 – 102.

Saniga, M., 1993b: Ornitocenózy v štátnej prírodnej rezervácii Borišov vo Veľkej Fatre. Ochrana prírody, Naturae tutela, 2: 205 – 215.



379

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Saniga, M., 1993c: Sezónna dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných geobiocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom stupni v Malej 
a Veľkej Fatre. Kandidátska dizertačná práca. Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen, 138 s.

Saniga, M., 1994a: Bird community of the forests of the spruce -beech -fir vegetation tier in the Malá Fatra montains. Biologia, 49 (5): 
787 – 794.

Saniga, M., 1994b: Vtáčie spoločenstvá lesných biocenóz jedľovo -bukového až smrekového vegetačného stupňa v Malej a Veľkej Fatre 
v mimohniezdnom období. Sylvia, 30: 106 – 118.

Saniga, M., 1995a: Seasonal dynamics of the bird assemblages in the natural forests of the spruce vegetation tier. Folia Zoologica, 44 
(2): 103 – 110.

Saniga, M., 1995b: Breeding bird communities of the fir -beech to the dwarfed -pines vegetation tiers in the Veľká Fatra and Malá Fatra 
mountains. Biológia, 50 (2): 185 – 193.

Saniga, M., 1996a: The spring migration and altitudinal occurrences of some bird species in the Veľká Fatra Mountains – a 15-year 
study. Tichodroma, 9: 80 – 86.

Saniga, M., 1996b: Vtáčie spoločenstvá hôľneho pásma Veľkej Fatry. Tichodroma, 9: 51 – 64.

Saniga, M., 1996c: Habitat characteristics of capercaillie (Tetrao urogallus) leks in Central Slovakia. Biológia, 51 (2): 191 – 199.

Saniga, M., 1996d: Distribution, habitat preferences and breeding biology of the capercaillie (Tetrao urogallus) population in the Veľká 
Fatra Mountains (West Carpathians). Biológia, 51 (2): 201 – 211.

Saniga, M., 1996e: Population study of Capercaillie (Tetrao urogallus) in the Ľubochňa valley (Veľká Fatra Mts., Slovakia). Folia Zoo-
logica, 45: 17 – 29.

Saniga, M., 1998a: Seasonal dynamics of woodpeckers in the natural fir -beech, spruce -beech -fir and spruce forests of Slovakia. Mon-
ticola, 8/84: 107 – 112.

Saniga, M., 1998b: Daily activity rhythm of capercaillie (Tetrao urogallus). Folia Zoologica, 47 (3): 161 – 172.

Saniga, M., 1999: Population dynamics of capercaillie Tetrao urogallus on leks in Central Slovakia in period 1981 – 1997. Die Vogelwelt, 
120, Supplementum: 235 – 240.

Saniga, M., 2002: Nest loss and chick mortality in capercaillie (Tetrao urogallus) and hazel grouse (Bonasa bonasia) in West Car-
pathians. Folia zoologica, 51 (3): 205 – 214.

Saniga, M., 2003: Ecology of the capercaillie (Tetrao urogallus) and forest management in relation to its protection in the West Car-
pathians. Journal of Forest Science, 49 (5): 229 – 239.

Saniga, M., 2011: Bird communities in the natural spruce -beech forests in the Veľká Fatra Mts, Western Carpathians. Folia Oecologica, 
38 (1): 104 – 109.

Santella, C., 2007: Fifthy places to go birding before you die. Stewart, Tabori, Chang, New York, 255 s.

Sárossy, M., 2001: K hlasovej aktivite a rozšíreniu výrika lesného (Otus scops) na severnej hranici areálu. Buteo, 12: 103 – 110.

Sinclair, I., Langrand, O., 2013: Birds of the Indian Ocean Islands: Madagascar, Mauritius, Reunion, Rodrigues, Seychelles and the 
Comoros. Random House Struik, Cape Town, 290 s.

Sitášová, E., Fulín, M., Ďuďa, R., 2005: Bodvianska pahorkatina Bódvai dombság. Východoslovenské múzeum v Košiciach, 23 s.

Slabeyová, K., Ridzoň, J., Topercer, J., Darolová, A., Karaska, D., 2009: Správa zo zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku 
2005/06. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 96 s.

Slabeyová, K., Ridzoň, J., Karaska, D., Topercer, J., Darolová, A., 2011: Správa zo zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku 
2009/2010. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 158 s.

Sládek, J., 1959: Príčiny rozširovania areálu orla kráľovského (Aquila heliaca) v strednej Európe a jeho hniezdenie na Slovensku. Sylvia, 
16: 79 – 95.



380

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Slobodník, V., Bohuš, M., Lengyel, J., Slobodník, R., 2011: Hniezdenie šabliarky modronohej (Recurvirostra avosetta) v roku 2010 na 
JZ Slovensku. Tichodroma, 23: 68 – 70.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2010: Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy. Slovenská ornitologická spo-
ločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 16 s.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2013: Metodika dlhodobého systematického monitoringu výberových druhov 
vtákov v chránených vtáčích územiach. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 180 s.

Stanko, M., Mošanský, L., Budayová, J., 2002: Poznámky k faune drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia), vtákov (Aves) 
a obojživelníkov (Amphibia) NPR Kokošovská dubina a PR Pusté pole (Slanské vrchy, východné Slovensko). Ochrana prírody, 
21: 159 – 165.

Storch, I., 1997: Male territoriality, female range use, and spatial organization of capercaillie Tetrao urogallus leks. Wildlife Biology, 3: 
149 – 161.

Suchánek, O., 1965: Rozšírenie bocianov bielych (Ciconia ciconia) na Orave, okres Dolný Kubín. Vlastivedný zborník Považia, 7: 244 
– 252.

Suchánek, O., 1987: Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia L.) na Oravě: 73 – 93. In: Sitko, J., Trpák, P., (eds.): Vodní ptáci 1987. Sborník 
s ornitologické konference Přerov 6. – 7. 11. 1987, Státní zemědělské nakladatelsví, Praha, 155 s.

Suchánek, O., 1988: K průběhu osídlení čápa černého (Ciconia nigra L.) na Oravě. Zprávy Moravského ornitologického sdružení, 45: 
49 – 54.

Šálek, M., Šmilauer, P., 1993: Analýza ornitocenoz centrální části Velké Fatry. Sylvia, 29: 21 – 29.

Šotnár, K., 2004: Poznatky o populácii kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v oblasti horného Ponitria. Rosalia, 17: 137 – 142.

Šotnár, K., 2005: K hniezdeniu, potrave a šíreniu sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v oblasti horného Ponitria. Buteo, 14: 67 – 68.

Šotnár, K., 2006: Orol skalný (Aquila chrysaetos) a orol krikľavý (Aquila pomarina) v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Rosalia, 18: 
217 – 223.

Šotnár, K., Obuch, J., 2013: Mapovanie lesných druhov sov v Belianskej a Necpalskej doline v pohorí Veľká Fatra. Dravce a sovy, 9 (2): 
24 – 25.

Šotnár, K., Pačenovský, S., 2011: Mapovanie sov (Strigiformes) v pohorí Veľká Fatra. Dravce a sovy, 7 (2): 12 – 13.

Šrank, V., Slobodník, V., 1988: Príspevok ku skladbe vtáctva v širšom okolí Prievidze. Horná Nitra, 13: 119 – 159.

Štátna ochrana prírody SR, 2003: Národný zoznam chránených vtáčích území. Downloaded from: http://www.sopsr.sk/natura/index1.
php?p=4alang=skasec=1acpt=1 on 19.5.2014

Šteffek, J., Maglocký, Š., Straka, P., Ružičková, J., Šoltés, R., Lackovičová, A., Gajdoš, P., Krištín, A., Smetana, V., 1996: Vtáky E3 Cerová 
vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska. In: Sabo, P., Koreň, M., Šteffek, J. (eds.): Návrh národnej ekologickej siete 
Slovenska – NECONET, 176 s.

Šťastný, K., Randík, A., Hudec, K., 1987: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha, 484.

Štollmann, A., 1958: Rozšírenie bocianov bielych v Pohroní. Ochrana přírody, 13 (10): 253 – 255.

Štollmann, A., 1962: Príspevok k poznaniu vyšších vertebrát (vtákov a cicavcov) Krivánskej Malej Fatry. Vlastivedný zborník Považia, 
5: 216 – 222.

Štollmann, A., 1968: Stavovce Nízkych Tatier. Vlastivedný zborník Považia, 5: 216 – 222.

Štollmann, A., 1978: Vtáctvo severozápadného Slovenska. Vlastivedný zborník Považia, 13: 193 – 258.

Štollmann A., 1987: Chorológia bociana bieleho (Ciconia ciconia) na Slovensku. Ochrana prírody, 8: 7 – 42.

Štollmann, A., 1995: Príspevok k biometrike vtákov Oravského regiónu. Zborník Oravského múzea, 12: 112 – 121.



381

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Štollmann, A., 1999: Prehľad hniezdisk bociana bieleho (Ciconia ciconia) na Slovensku za ostatných 50 rokov (1934 – 1984), podľa 
katastrov miest a obcí. Natura Carpatica, 40: 263 – 292.

Tomovčík, M., 1999: The annual dynamics of the bird communities inhabiting the Morava River floodplain biotops. Reedbeds. Bioló-
gia, 54 (2): 195 – 205.

Tomovčík, M., Darolová, A., Kürthy, A., Vongrej, S., Chavko, J., Noga, M., 1999: Ekologické vzťahy vtákov k biotopu aluviálnych lúk: 
161 – 185. In: Šeffer, J., Stanová V. (eds.). Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment. DAPHNE – Centrum 
pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 187 s.

Topercer, J., 1989: Ornitocenózy Štátnej prírodnej rezervácie Skalná Alpa. Ochrana prírody, 10: 271 – 287.

Topercer, J., 1996: Niektoré priestorovočasové vzorce vo vtáčích zoskupeniach a v ich habitatoch vo vybraných dolinách vysokých 
pohorí Západných Karpát. Kandidátska dizertačná práca. Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen, 155 s.

Topercer, J., 1997: Ročný cyklus dominancie vtákov v prostrediach dolín vysokých pohorí Západných Karpát. Tichodroma, 10: 36 – 77.

Topercer, J., 1998: Porovnanie výsledkov výskumu fauny vtákov (Aves) Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec v období 1972 – 73 
a 1996 – 97: 89 – 93. In: Korňan, M. (ed.): Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa Národného parku Malá Fatra, Varín, 
113 s.

Topercer, J., 2002: Početnosť a rozšírenie niektorých prírodoochranne významných hniezdičov v západnej časti Veľkej Fatry. Matthias 
Belivs University Proceedings, Biological serie, 2 (Supplement): 199 – 208.

Topercer, J., 2004: Ako distribúciu príslušníkov vybraných skupín vtákov ovplyvňuje nadmorská výška a podiel lesa v Národnom par-
ku Muránska planina? Test neutrálnymi modelmi. Reussia 1, Supplementum 1: 287 – 298.

Trnka, A., 1997: Ornitocenózy rybníkov pri Pustých Úľanoch – navrhovaného CHÚ. Ochrana prírody, 15: 175 – 182.

Trnka, A., 1999: Vtáky rybníkov severozápadnej časti Podunajskej nížiny. I. časť. Edícia vedeckej literatúry, Pedagogická fakulta Tr-
navskej univerzity, Trnava, 95 s.

Trnka, A., 2000: Vtáky rybníkov severozápadnej časti Podunajskej nížiny. II. časť. Edícia vedeckej literatúry, Pedagogická fakulta Tr-
navskej univerzity, Trnava, 76 s.

Trnka, A., 2015: The efficiency and costs of common moorhen Gallinula chloropus parasitism on the little bittern Ixobrychus minutus: 
an experimental study. Bird Study, 62 (2): 253 – 256.

Trnka, A., Čapek, M., Kloubec, B., 2003: Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare. Veda, Bratislava, 163 s.

Trnka, A., Hrdlovič, F., Kern, M., 1994: Príspevok k rozšíreniu a hniezdnej bionómii fúzatky trsťovej (Panurus biarmicus L.) na Sloven-
sku. Zprávy Moravského ornitologického spolku, 52: 95 – 103.

Trnka, A., Kern, M., 1999: Hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus) na Trnavskej pahorkatine (juhozápadné Slovensko). Ticho- 
droma, 12: 41 – 43.

Trnka, A., Literák, I., Sychra, O., Podzemný, P., 2008: Jarný odchyt vtákov v Národnej prírodnej rezervácii Parížske močiare (JZ Slo-
vensko). Tichodroma, 20: 137 – 139.

Trnka, A., Obuch, J., 2006: On the diet of short -eared owls (Asio flammeus) wintering in south -western Slovakia. Tichodroma, 18: 
71 – 72.

Trnka, A., Peterková, V., Prokop, P., Batáry, P., 2014: Management of reedbeds: mosaic reed cutting does not affect prey abundance and 
nest predation rate of reed passerine birds. Wetlands Ecology and Management, 22 (3): 227 – 274.

Trnka, A., Trnková, B., 2004: Hniezdenie husi divej (Anser anser) na rybníkoch pri Pustých Úľanoch (Západné Slovensko). Tichodro-
ma, 16: 90 – 92.

Trnka, R., 1996: Avifauna rašelinísk na Orave – Nelesné rašeliniská (I. časť). Tichodroma, 9: 40 – 50.

Trnka, R., 2011: Projekt CES na Slovensku v roku 2011. Tichodroma, 23: 45 – 49.

Trnka, R., Trnka, A., 1998: Avifauna rašelinísk na Orave. II. časť lesné rašeliniská. Tichodroma, 11: 71 – 78.



382

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Tschusi, V., 1884: Beiträge zur Ornis des Gömörer Comitates. Zeitschrift für die gesammte Ornithologie, 1: 156 – 167.

Turček, F., 1946: Orly na Veľkom Tribeči. Technický obzor slovenský. Príroda, 1 (4): 79.

Turček, F. J., 1953: Ekologická analýza populácie vtákov a cicavcov prirodzeného lesa na Poľane (Slovensko). Rozpravy II. tř. Česko-
slovenské akademie, 62 (3): 118 – 178.

Turček, F. J., 1955: Doplnky k ekologickej analýze populácie vtákov a cicavcov prirodzeného lesa na Poľane (Slovensko). Lesnícky 
sborník, 1: 23 – 44.

Turček, I., Spalek, L., 2000: Poznámky k avifaune povodia horného toku Cirochy. Natura Carpatica, 41: 163 – 170.

Uhrin, M., Hapl, E., 2004: Prehľad stavovcov (Vertebrata) Muránskej planiny. Reussia 1, Supplementum 1: 311 – 332.

Uhrin, M., Mlíkovský, J., 2011: Gustáv Murícius Reuss a jeho súpis vtákov okolia Revúcej z rokov 1853 a 1854. Tichodroma, 23:  
83 – 98.

Uhrin, M., Pačenovský, S., 1997: Poznámky k výskytu sov (Strigiformes) v Chránenej krajinnej oblasti Muránska planina. Natura 
Carpatica, 36: 193 – 198.

Uhrín, J., Pačenovský, S., 2010: Súčasný stav populácie chochlačky bielookej na východnom Slovensku. Vtáky, 5 (2): 6 – 7.

Urban, P., 1991: Avifauna navrhovanej štátnej prírodnej rezervácie Vrchslatina. Stredné Slovensko. Prírodné vedy, 10: 205 – 209.

Urban, P., 1992: Poznámky k rozšíreniu a ochrane lesných kurovitých vtákov v CHKO Poľana. Tichodroma, 4: 75 – 85.

Urban, P., Malatinec, D., 1994: Výskyt sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v CHKO BR Poľana. Tichodroma, 7: 115 – 116.

Václav, R., Lengyel, J., 2005: Prvý dokumentovaný výskyt trsteniarika tamariškového (Acrocephalus melanopogon) v Národnej prírod-
nej rezervácii Žitavský luh. Tichodroma, 17: 106 – 108.

Viktora, L., 1994: Některé aspekty nidobiologie vlhy pestré (Merops apiaster) na lokalitách Východoslovenské nížiny. Tichodroma, 7: 
63 – 66.

Vološčuk, I., Pelikán, V., 1991: Muránska planina. Chránená krajinná oblasť. Obzor, Bratislava, 340 s.

Voskár, J., 1967: Nezvyklé hniezdenie orešnice perlavej (Nucifraga caryocatactes) (L.) v Levočských horách. Zborník Východosloven-
ského múzea, séria B, 8: 169 – 170.

Voskár, J., 1976: Populačná hustota a ochrana dravých vtákov na východnom Slovensku od roku 1965 do roku 1973. Poľovnícky zbor-
ník, 5 – 6: 370 – 397.

Voskár, J., 1983: Faunistické pozorovania. Pulsatilla, 7 (2): 33 – 36.

Voskár, J., Danko, Š., Pčola, Š., 1984: Krkavec čierny (Corvus corax L) – jeho rozšírenie a ochrana na východnom Slovensku. Pamiatky, 
príroda, 13 (5): 3 – 6.

Wieland, A. P., 1999: Survey of flora and fauna in the Senné fishponds Area, Slovakia, spring 1997 with supplement August 1998. 
WIWO – report, 65, 88 s.

Zuna -Kratky, T., Kalivodová, E., Kürthy, A., Horal, D., Horák, P., 2000: Die Vögel der March -Thaya -Auen im österreichisch -slowakisch-
-tschechischen Grenzraum. Distelverein, Deutsch Wagram, 285 s.



383

C h r á n e n é  v tá č i e  ú z e m i a  S l o v e n s k a

Sokol rároh (Falco cherrug)Sokol rároh (Falco cherrug)



Názov: Chránené vtáčie územia Slovenska

Autori: Dušan Karaska, Alfréd Trnka, Anton Krištín, Jozef Ridzoň

Vydala: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica

Rok vydania: 2015

Vydanie: prvé

Náklad: 1 500 kusov

ISBN: 978-80-89802-16-6









Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu  
„Vypracovanie programov starostlivosti o CHVÚ – 2. etapa“ č. 24150120044,  

ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
v rámci Operačného programu Životné prostredie


