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Abstract: Breeding of European Bee-eater (Merops apiaster L., 1758) on 
shallow sloped surfaces and its ecosozological consequences 

The original data on breeding of the European Bee-eater in the burrows located 
on horizontal, respectively shallow sloped surfaces are published. Such type of 
the breeding habitat is uncommon in Slovakia in contrast to breeding in vertical 
sand or loess walls. The loose breeding colony of 27 pairs of the European Bee-
eater was documented in the southern part of the Danubian Hills in the year 
2015. Breeding burrows of 25 pairs were burrowed in sandy soil on shallow slope 
(average angle 6,9 ±2,9°, n = 24). Average lenght of breeding burrows was 170,7 
±20,4 cm (n = 24). Majority of burrows was oriented northerly (270° < 0° ≤ 90°) 
except of the four cases. Two pairs bred in low (30 cm) vertical sand walls. 
Another small loose colony of two pairs was located in vertical sand walls (100–
150 cm) of abandoned sand pit in the southern part of the site ca 250 m apart 
from the main breeding site. Ecosozological consequences were discussed. 

  
Key words: European Bee-eater Merops apiaster, breeding burrows on 
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ÚVOD 

Včelárik zlatý patrí k druhom vtákom, u ktorých došlo od polovice 20. storočia 
na Slovensku, resp. v jeho južnej časti k pozitívnemu areálovému aj 
populačnému trendu (FERIANC 1979). V posledných decéniách bol 
zaznamenaný ďalší pozitívny areálový trend v zmysle šírenia sa severným 
smerom i hypsometricky (KARČ 1989; KRIŠTÍN 1994; KRIŠTÍN & KAŇUCH 2005). 
Hniezdenie včelárika zlatého je podmienené nielen dostatkom potravy 
(prevažne väčšieho lietajúceho hmyzu – blanokrídlovcov, vážok a pod.), ale aj 
topickými podmienkami umožňujúcimi vyhrabávanie hniezdnych nôr. Na území 
Slovenska sú hniezdiská lokalizované prednostne v zvislých sprašových a 
piesčitých stenách, zväčša antropického pôvodu (materiálové jamy a odkryvy 
po zanechaní, ale i počas ťažby, terasy v sadoch a pod.) (KRIŠTÍN 1994; 
VIKTORA 1994; DAROLOVÁ & SLOBODNÍK 2002; BALLA 2009). Ochrana a 
manažment týchto stien v zmysle ich udržiavania a eliminácie zarastania 
vegetáciou je považovaný za významný prostriedok druhovej ochrany včelárika 
zlatého (KRIŠTÍN 1994; VIKTORA 1994; DAROLOVÁ & SLOBODNÍK 2002). Okrem 
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uvedeného majoritného a všeobecne známeho umiestnenia hniezdnych nôr 
včeláriky vyhrabávajú nory aj na vodorovnom, resp. mierne naklonenom 
povrchu. Tento spôsob hniezdenia bol na území Slovenska doteraz opísaný iba 
z východného Slovenska (BALLA 2009; DAROLOVÁ unpubl. ex DAROLOVÁ & 
SLOBODNÍK 2002). Známy je predovšetkým v suchých oblastiach na juhu a 
východe hniezdneho areálu (Pyrenejský polostrov, Balkánsky polostrov, 
centrálna Ázia; GLUTZ & BAUER 1994; KOSSENKO & FRY 1998; CRAMP 1985). 
Najbližšie bol opísaný v Maďarsku, kde na niektorých lokalitách takto hniezdi 
nezanedbateľná časť populácie (KERÉNYI & IVÓK 2013).  

Cieľom príspevku je dokumentovať hniezdenie včelárika zlatého mimo 
zvislých povrchov na juhozápadnom Slovensku a načrtnúť ekosozologické 
uplatnenie poznatkov. 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Prezentované údaje pochádzajú z lokality v južnej časti Podunajskej 
pahorkatiny v západnej časti okresu Komárno (obr. 1). Lokalizovaná je na 
chrbte pieskovej duny, orientovanom JZ-SV smerom a má rozlohu 11,6 ha. Z 
topického hľadiska ju možno charakterizovať ako „Pi2 Suchomilné travinno-
bylinné porasty na vápnitých pieskoch” (VALACHOVIČ 1996). Severná časť 
lokality (obr. 2) má rozlohu 6,0 ha, svahy so severnou orientáciou (270° < 0° ≤ 
90°) pokrývajú 4,8 ha (80 %), s južnou (90° < 180° ≤ 270°) 1,2 ha (20 %). Táto 
časť lokality je využívaná ako extenzívny pasienok s travinno-bylinnou 
vegetáciou a niekoľkými solitérne rastúcimi krovinami a nízkymi stromami (Rosa 
sp., Gleditsia triacanthos). Na takmer celej časti dosahuje majoritná vegetácia 
výšku do 10 cm a malú pokryvnosť s obnaženým povrchom pôdy; miestami sa 
nachádzajú ostrovčeky riedkeho porastu Aristolochia clematitis a Verbascum 
sp. Južná a juhovýchodná časť lokality s rozlohou 5,6 ha nie je 
obhospodarovaná, nenachádzajú sa na nej žiadne dreviny a bylinná vegetácia 
dosahuje výšku do 60 cm. V jej juhovýchodnej časti sa na úpätí duny 
nachádzajú pozostatky zvislých stien odkryvu po lokálnej ťažbe piesku. Ich 
celková dĺžka je ca 130 m. V roku 2012 dosahovali výšku približne 2 m, v roku 
2015 v dôsledku erózie bola ich výška násypnými kužeľmi piesku znížená na 
max. 1 m. V okolí lokality prevažuje pestovanie obilnín, viniča a zeleniny.  
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Obr. 1:  Lokalizácia hniezdiska včelárika zlatého 
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Hniezdne nory boli dohľadané, zamerané pomocou GPS prístroja Garmin 
GPSmap 60CSx a fotograficky zdokumentované v júli 2015. Rozmery nôr 
(výška a šírka vo vstupe, dĺžka) boli odmerané posuvným meradlom, drôtenou 
sondou a 2 m oceľovým pásmom; orientácia vstupu do nôr GPS prístrojom a 
sklon povrchu pôdy v mieste vstupných otvorov geologickým kompasom. Údaje 
boli odčítané po vyvedení mláďat v auguste 2015. Vzhľadom na lokálne 
narušenie povrchu pôdy pohybom koní po vyvedení mláďat včelárikov nebolo 
možné opätovne lokalizovať a teda ani zistiť údaje u všetkých nôr. Zhoda 
pomeru hniezdnych nôr orientovaných na sever a juh s pomerom plochy 
orientovanej na sever a juh bola testovaná χ

2
-testom zhody štiepnych pomerov.   

 

VÝSLEDKY 

Na lokalite bolo v roku 2015 dokumentované hniezdenie 29 párov včelárika 
zlatého. Z tohto počtu hniezdilo 27 párov na severnej časti lokality, využívanej 
ako pasienok. Majoritná orientácia nôr bola severným smerom; smerovanie 
južným smerom bolo zistené iba u 4 nôr (tab. 1). Keďže rozdiel medzi pomerom 
počtu hniezdnych nôr orientovaných severným a južným smerom a pomerom 
ponuky orientácie svahov severným a južným smerom nebol signifikantný 
(χ

2
 = 0,4537; α = 0,05), možno konštatovať, že orientácia nôr zodpovedala 

ponuke.  

 
Tab. 1:  Orientácia a počet hniezdnych nôr včelárika zlatého (n = 27) 
 

Západ 
Severo-
západ 

Sever 
Severo- 
východ 

Východ 
Juho-

východ 
Juho-
západ 

5 3 7 6 4 1 1 

 

Rozmer priečneho prierezu nôr na ich začiatku bol 4–7 cm x 5,5–7,5 cm s 
priemernou hodnotou 5,5 ±0,8 cm x 6,6 ±0,7 cm (šírka x výška, n = 26). Z 
vyššie uvedeného počtu bolo 25 hniezdnych nôr vyhrabaných do pozvoľna sa 
zvažujúceho svahu (obr. 3). Jeho sklon v mieste ústia nôr varíroval v intervale 
min 3 – max 16° s priemernou hodnotou 6,9 ±2,9° (n = 24). Dĺžka nôr merala 
min 110 – max 213 cm s priemernou hodnotou 170,7 ±20,4 cm (n = 24).  

Dve nory boli vyhrabané v nízkej, 28 a 30 cm vysokej stienke malej plytkej 
ťažobnej jamy (obr. 4) a krátkeho odkryvu. Vstupný otvor bol v prípadoch oboch 
nôr umiestnený na úrovni dolného okraja stienky. Sklon stienok bol 52 a 70° 
(priemer 61,0 ±12,7°, n = 2), dĺžka nôr bola 155 a 152 cm (priemer 153,5 ±2,1 
cm, n = 2).  

V južnej časti lokality sa v stene novovzniknutej neveľkej jamy (veľkej do 10 
m

3
) a stene odkryvu nachádzali 2 aktívne nory včelárika zlatého. 

 

DISKUSIA  

Lokalizácia hniezdnych nôr včelárika zlatého na (takmer) horizontálnom 
povrchu bola území Slovenska dokumentovaná na Východoslovenskej rovine, 
kde BALLA (2009) uviedol takéto hniezdenie 7 párov bez bližšej špecifikácie. 
Podrobnú štúdiu venovanú charakterizovaniu topických podmienok hniezdisk 
včelárika zlatého na piesčitých a sprašových svahoch pahorkatiny Gödöllő v 
Maďarsku publikovali KERÉNYI & IVÓK (2013). Autori zistili v oblasti umiestnenie 
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nôr včelárikov na svahoch s malým sklonom v pomere 257 k 239 norám v 
zvislých stenách odkryvov. Nory boli vyhrabané väčšinou v spraši, menej v 
piesku (28,40 %). V prípade hniezd v piesčitom substráte bol zaznamenaný aj 
menší sklon svahu, a to 13,97 ±4,27°, ktorý sa blížil hodnote 11,1 ±15,2° 
prezentovanej v našej práci (po vylúčení dvoch prípadov hniezdenia v nízkych 
stienkach bol sklon svahu iba 6,9 ±2,9°. Autori konštatovali na pieskoch 
majoritnú preferenciu sklonov 11–15° a 16–20°, zatiaľ čo v intervale 6–10° bolo 
zastúpených iba 20 % hniezdnych nôr. V prípade našich prezentovaných 
údajov bolo z 24 nôr iba 5 na svahu so sklonom 10° a väčším. Porovnateľné sú 
však dĺžky hniezdnych nôr zistených citovanými autormi. Pri porovnaní dĺžky 
nôr vyhrabaných v piesku, spraši a na svahoch zvislých stenách zistili 
signifikantné rozdiely, pričom najdlhšími boli hniezdne nory vyhrabané v piesku 
(163,48 ±27,08 cm). Pre porovnanie, na prezentovanom slovenskom hniezdisku 
bola priemerná dĺžka ešte väčšia a s menšou smerodajnou odchýlkou (170,7 
±20,4 cm). KRIŠTÍN (1994) uvádza zo Slovenska priemernú dĺžku nory 1,3 m (s 
intervalom 0,9–1,9 m) v zvislých stenách, avšak bez bližšej špecifikácie 
substrátu. Na hniezdisku v Podpoľaní KRIŠTÍN & KAŇUCH (2005) zistili ešte 
menšiu priemernú dĺžku, a to 96, resp. 112,5 cm. VIKTORA (1994) zmienil z 
Východoslovenskej roviny priemernú dĺžku 149,7 cm s intervalom 98–207 cm s 
informáciou, že nory vyhrabané v pieskovniach mali priemerne 164,1 cm, zatiaľ 
čo v tvrdších pôdach 126,9 cm. Čo sa týka preferencie lokalizácie nory, 
KERÉNYI & IVÓK (2013) konštatovali silnú preferenciu plôch s nízkou 
pokryvnosťou vegetácie. Na piesčitej pôde bolo 98,5 % nôr na miestach s 
pokryvnosťou nižšou ako 25 %. V súvislosti s nízkou pokryvnosťou je potrebné 
uviesť podobné hniezdenie včelárika zlatého zistené v roku 2008 v inej kolónii, 
vzdialenej ca 15 km východoseverovýchodným smerom (s pomerom 8 nôr na 
približne horizontálnom povrchu oproti 16 v zvislej stene) (BOHUŠ, nepubl.).  
 

ZÁVER 

V súvislosti s ekosozologickými odporúčaniami, zameranými na ochranu a 
manažment existujúcich stien časovaním ťažby do mimohniezdneho obdobia a 
odstraňovaním náletu drevín je žiaduce spomenúť, že v r. 2012 hniezdilo na 
svahu prezentovanej severnej časti lokality iba 9 párov včelárikov, zatiaľ čo v 
zvislých stenách ťažobného priestoru pieskovne v južnej časti lokality odhadom 
okolo 15–20 párov. Ako bolo uvedené vyššie, v roku 2015 v priestore bývalej 
pieskovne v denudovaných zvislých stenách včeláriky nehniezdili a v 
neveľkých, relatívne čerstvých jamách s zvislými stenami vysokými do 1,5 m 
boli iba 2 aktívne nory. Na základe prezentovaných poznatkov možno ako 
ekosozologické opatrenie alternatívne alebo doplnkové k manažmentu stien 
odkryvov navrhnúť obnovu pasenia na lokalitách s vhodným (prednostne 
piesčitým) substrátom. Na rozdiel od doteraz preferovanej formy manažmentu 
postupným ťažením substrátu, ktoré zákonite časom vedie k zániku hniezdnej 
lokality vyčerpaním ložiska, pasenie zmenšujúce pokryvnosť vegetačného krytu 
sa javí z dlhodobého hľadiska ako perspektívnejšie. V súvislosti s navrhovaným 
spásaním potenciálnych hniezdnych lokalít je potrebné uviesť, že na 
diskutovanej severnej časti lokality boli trvalo prítomné kone, príležitostne aj 
malé stádo oviec a kôz. Voľný pohyb hospodárskych zvierat po hniezdisku 
nezapríčinil zmarenie ani jedného hniezdenia a mláďatá boli vyvedené zo 
všetkých hniezd. Vstupy do nôr boli narušené pohybom koní až po vyvedení 
mláďat včelárikov. 
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Obr. 2:  Severozápadný svah severnej časti lokality 
 

 

Obr. 3:  Príklad hniezdnej nory včelárika zlatého lokalizovanej na 
severozápadnom svahu severnej časti lokality 

 

 

Obr. 4:  Hniezdna nora včelárika zlatého lokalizovaná v plytkej ťažobnej jame 
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