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Slovo úvodom 
 

Predkladáme čitateľom druhú časť výkladového zoologického slovníka, v ktorom sú spraco-

vané heslá venované vtákom (Aves).  Slovník je vhodným doplnkom mnohých populárno-náučných 

publikácií o živočíšnom svete rôznych kútov našej planéty, ktoré v súčasnej dobe v nebývalom množ-

stve ponúkajú naše vydavateľstvá.  

Zoologický slovník je určený vysokoškolským študentom učiteľských odborov biológie 

v kombinácii s iným predmetom, učiteľom prírodopisu a biológie základných a stredných škôl ako aj 

všetkým záujemcom o svet živočíchov. Heslá netvoria prehľad avifauny sveta, sú len výberové, aby 

dokumentovali širokú paletu tvarov, veľkostí, spôsobu života vtákov i anatomických a morfologických 

charakteristík. Autori sa snažili uviesť stručnú charakteristiku jednotlivých radov, väčšinu čeľadí 

a viacero zaujímavých druhov. 

Za jednotlivými heslami sú uvedené skratky mien autorov, ZO – Zlatica Országhová, PP – Pe-

ter Puchala, ĽK – Ľudovít Kocian, KS – Karolína Sobeková, MB – Michal Baláž.  

V slovníku sú použité slovenské mená vtákov publikované prof. O. Feriancom (1958) a dr. B. 

Matouškom (1990). Z podnetu recenzentky prof. Feriancovej-Masárovej je zo slovenskej nomenklatú-

ry vtákov prof. Ferianca (1958)  vynechané rodové meno králik (Regulus), pretože ide o synonymum 

zaužívaného mena králik (Oryctolagus) z triedy cicavcov (Mammalia). Je uvedené len rodové meno 

králiček, ktoré zaviedol dr. Matoušek (1990).   

Obrázky, ktoré nemajú uvedený pôvod, podľa originálnych predlôh prekreslila RNDr. Lenka 

Hudáková 

V ďalších častiach zoologického slovníka chceme ponúknuť záujemcom o prírodu informácie 

o jednotlivých skupinách živočíchov spracované domácimi zoológmi. Okrem sprístupnenia informácií 

o živočíchoch je nezanedbateľnou úlohou slovníka napomôcť stabilizácii slovenských mien živočí-

chov a odbornej zoologickej terminológie. 

 

Vydanie zoologického slovníka bolo podporené grantom KEGA č. 3/3184/05 a grantom 

VEGA č. 1/2369/05. 

 

 

V Bratislave 24. februára 2006 

 

          Zostavovatelia 
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Accipiter gentilis → jastrab veľký 
Accipiter nisus → jastrab krahulec 
Accipitridae → jastrabovité 
Acrocephalus arundinaceus → trsteniariky 
Acrocephalus melanopogon → trsteniariky 
Acrocephalus paludicola → trsteniariky 
Acrocephalus palustris → trsteniariky 
Acrocephalus scirpaceus → trsteniariky 
Acrocephalus schoenobaenus → trsteniariky 
Actitis hypoleucos → kalužiačik malý 
Actophilornis albinucha → jakanovité 
Aegithalidae → mlynárkovité 
Aegithalos caudatus → mlynárka dlhochvostá 
Aegolius funereus → pôtik kapcavý 
Alauda arvensis → škovránok poľný 
albatros čiernobrvý → albatrosovité 
albatros kráľovský → albatrosovité 
albatros sťahovavý → albatrosovité 
albatros tenkozobý → albatrosovité 

Obr. 1. Albatros sťahovavý  (Diomedea exulans). 
 
albatrosovité (Diomedeidae) – čeľaď, rad → 
rúrkonosce (Procellariiformes). Veľkosť 71 – 
135 cm, hmotnosť 2,4 – 11,3 kg. Veľké, ťažké 
morské vtáky s veľmi dlhými krídlami, dlhým 
ťažkým zobákom. Silný, na konci zahnutý zo-
bák pokrytý zloženou ramfotékou. Trubicové 
nozdry sú krátke. Patria medzi najťažšie lietajú-
ce vtáky. Albatrosovité sú rozšírené cirkumpo-
lárne na južnej pologuli a v severnej časti Ti-
chého oceána. Sú prispôsobené na využívanie 
silných vetrov pri lietaní, len najsilnejšie búrky 
a pokles rýchlosti vetra pod 18 km/hod. ich pri-
nútia zosadnúť. Pri pokojnom počasí nedokážu 
vzlietnuť. Ich dlhé, úzke krídla im nedovoľujú 
let mávaním, už niekoľko mávnutí krídiel ich 
vyčerpá. Kvôli veľkosti krídiel majú problémy 
so vzlietaním, na ktoré potrebujú rozbeh a s 
pristávaním lebo ťažko brzdia a manévrujú. 
Hniezdny cyklus veľkých albatrosov ako dru-
hov albatros sťahovavý (Diomedea exulans) 
(Obr. 1.), albatros kráľovský (D. amsterdamen-
sis) je nezvyčajne dlhý – od postavenia hniezda 
do vyletenia mláďat prejde vyše roka, preto 
môžu hniezdiť len každé dva roky. Menšie dru-
hy, hniezdny cyklus ktorých je kratší ako jeden 
rok napríklad albatros tenkozobý (D. irrorata), 

albatros čiernobrvý (D. melanophrys) hniezdia 
každoročne. Albatrosy v noci lovia hlavonožce, 
ktoré sa zdržiavajú v tomto čase pri hladine, 
ryby, kôrovce. Albatros sťahovavý váži 11,3 kg, 
rozpätie krídiel je 254 – 351 cm, často sleduje 
lode.              ZO 
Alca torda → alka malá 
Alcedo atthis → rybárikovité 
Alcedo cristata → rybárikovité 
alka bielobradá → mníšik bielobradý 
alka drobná → alkovité 
alka malá (Alca torda) – čeľaď → alkovité 
(Alcidae), rad → bahniaky (Charadriiformes), 
veľkosť 40 – 42 cm, hmotnosť 550 – 900 g. 
Postavou sa podobá na malého tučniaka. Bruš-
ná časť je čisto biela, chrbát, krídla, krk a hlava 
sú čierne. Cez krídlo sa tiahne biely pásik. Zo-
bák je z bokov sploštený, masívny a má cha-
rakteristickú bielu kresbu. Žije na pobreží se-
verného Atlantiku. Je stála, alebo čiastočne 
prelietavá. V zime sa vyskytuje pozdĺž zápa-
doeurópskeho pobrežia. Hniezdi v husto osíd-
lených kolóniách. Spolu s inými druhmi aliek a 
→ čajkovitých vytvára t. z. vtáčie bazáre. Zná-
ša 1 vajíčko na aspoň trocha chránenom mieste 
v štrbinách skál alebo pod prevismi. Znáška 
prebieha od mája do začiatku júna. Sfarbenie 
vajíčok je čisto biele alebo žltkasté až hnedasté 
so sivými až hnedými škvrnami, ktoré môžu 
tvoriť obláčiky. Inkubácia trvá 26 – 36 dní, 
pričom rodičia sa striedajú. Liahnutie trvá 2 – 
3 dni. Mláďatá opúšťajú hniezdo vo veku asi 3 
týždňov, hoci nie sú ešte úplne operené a sťa-
hujú sa na more, kde ich ešte vodia rodičia, ale 
potravu si zaobstarávajú sami. Pohlavne do-
spievajú v 2. roku života. Potravu tvoria najmä 
ryby, menej mäkkýše, kôrovce a morské červy. 
Jej výskyt bol zaznamenaný iba v Čechách v 
minulom storočí, na území Slovenska nie.       PP 
alka tenkozobá → alkovité 
alka veľká → alkovité 
alkovité (Alcidae) – čeľaď, rad → bahniaky 
(Charadriiformes). Tvar tela je torpédový, pri-
spôsobený na potápanie a rýchly pohyb pod 
hladinou. Krk je krátky a krídla sú malé a kon-
čisté. Lietajú rýchlo a s vysokou frekvenciou 
úderov. Zobák je silný, často zo strán sploštený 
a vysoký. Nohy sú posunuté výrazne dozadu, 
majú krátky behák, krátky palec a predné prsty 
spojené plávacou blanou. Posunutie nôh spôso-
buje, že sedia na zemi vzpriamene. Perie je 
veľmi husté a priliehavé s adaptáciami, ktoré 
zvyšujú jeho termoizolačné vlastnosti. Okrem 
hustejšieho rastu jednotlivých pier, má aj zásta-
vica hustejšie rastúce lúče a perútky. Pri prepe-
rovaní vypadávajú všetky letky súčasne. Majú 
dobre vyvinuté soľné žľazy, pomocou ktorých 
vylučujú soľ. Medzi najmenšie druhy patrí alka 
drobná (Alle alle), ktorá dosahuje 16 cm a váži 
necelých 100 g a najväčším druhom bola v 19. 
storočí vyhubená alka veľká (Pinguinus impen-
nis), ktorá vážila okolo 5 kg a dosahovala dĺžku 
asi 80 cm. Rozšírené sú v arktickom pásme na 
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pobreží Severného ľadového oceánu a v sever-
nej časti Atlantického oceánu. Známych je 12 
rodov a 22 druhov. Hniezdia na strmých skalách 
na morskom pobreží alebo na skalnatých ostro-
voch. Znášajú zväčša iba jedno vajíčko, ktoré 
tvorí 11 – 44 % ich hmotnosti, pričom si nesta-
vajú žiadne hniezda a kladú ich priamo na skal-
naté rímsy, kde hniezdi jeden pár vedľa druhé-
ho. Tvar vajíčok je kužeľovitý, vďaka čomu sa 
neskotúľajú. Niektoré druhy hniezdia aj v zem-
ných norách alebo v štrbinách skál. Mláďatá sú 
→ polokŕmivé. Potravu tvoria výhradne morské 
ryby, prípadne kôrovce a mäkkýše. Lovia ju 
potápaním. Na našom území nebol ich výskyt 
zaznamenaný. Sú ekologickým ekvivalentom 
tučniakov na severnej pologuli.        PP 
alky → alkovité 
Alle alle → alkovité 
Anas acuta → kačica ostrochvostá 
Anas clypeata → kačicovité 
Anas crecca → kačica chrapka 
Anas penelope → kačicovité 
Anas platyrhynchos → kačica divá 
Anas querquedula → kačicovité  
Anas strepera → kačicovité 
Anhima cornuta → anhimovité 
anhima rohatá → anhimovité 
Anhimidae → anhimovité 

Obr. 2. Anhima rohatá (Anhima cornuta) (podľa GAISLER 1983). 
 
anhimovité (Anhimidae) – čeľaď, rad → zúb-
kozobce (Anseriformes). Veľké zavalité vtáky 
s dlhými robustnými nohami, v pomere k veľ-
kosti tela malou hlavou a krátkym silným za-
hnutým zobákom. Dĺžka 76 – 95 cm, hmotnosť 
do 5 kg. Rozšírené v Neotropickej oblasti 
(Južnej Amerike). Žijú na močaristých lúkach. 
Ich príbuznosť s ostatnými → zúbkozobcami 
je zreteľná z vnútorných znakov. Zobák má len 
rudimentárne lamely, preto sa predpokladá, že 
prešli z techniky preciedzania na techniku tr-
hania rastlín. Jazyk má výbežky na zber hú-
ževnatých vodných rastlín. Tri predné prsty sú 
spojené len malou plávacou blanou, zadný prst 
je predĺžený, čím sa prispôsobili na chodenie 
po močaristej vegetácii. Preperovanie je po-
stupné, neovplyvňuje ich schopnosť lietať, 
nemajú teda obdobie nelietania, typické pre → 

kačice, → husy a → labute, ktoré po vypadnutí 
letiek nemôžu lietať. Na rozdiel od ostatných 
zúbkozobcov perie rastie rovnomerne po ce-
lom tele, nemajú zreteľné pernice a holiny. Ich 
kosti sú viac pneumatizované ako kosti iných 
vtákov, preto majú veľmi ľahkú → kostru. Na 
rebrách nemajú processus uncinatus. Majú 
komplikovaný systém vzdušných vakov pod 
pokožkou, stiahnutím ktorých vydávajú zvlášt-
ne zvuky. Majú 2 veľmi dlhé ostré zahnuté 
ostne na prednom okraji krídla, ktoré sa perio-
dicky obnovujú. Ich funkcia je pravdepodobne 
spojená so vzájomným súperením o partnerku 
a teritórium. Aj keď sú už v mladom veku 
schopné plávať, robia to len málokedy. Hoci sú 
dobrí plavci, nie je známe, že by sa potápali a 
pri plávaní sedia vysoko na hladine (majú malý 
ponor). Ich vzlietnutie je pomerne ťažké, tak 
ako u ostatných zúbkozobcov, no lietajú dobre 
s vystretým krkom a čaja obojková (Chauna 
torquata) lieta pravidelne vo veľkých výškach. 
V mimohniezdnej sezóne vytvárajú čaje (Ch. 
torquata) a (Ch. chavaria) skupiny s niekoľko 
desiatok až tisícov vtákov. Často zbierajú po-
travu v blízkosti oviec. Anhima je oproti nim 
viac samotárska. Sú takmer výhradne rastlinož-
ravé, kŕmia sa listami, semienkami, koreňmi, 
kvetmi šťavnatých vodných rastlín a v období 
kŕmenia mláďat anhima žerie aj malé množ-
stvo hmyzu. Potravu zbierajú zvyčajne cez 
deň, iba anhima aj po zotmení. Čaje v noci 
odpočívajú v kŕdľoch stojac v plytkej vode, 
anhima zvyčajne odpočíva na strome. Všetky 
druhy trávia veľa času odpočívaním na stro-
moch. Pri ohrození odlietajú na stromy a robia 
krik. Hniezdia počas celého roka, vo vyšších 
nadmorských výškach na jar (september, októ-
ber). Vytvárajú páry na niekoľko hniezdení, 
prípadne na celý život a pravdepodobne aj jed-
no teritórium. Anhima je najteritoriálnejšia. Pri 
objavení sa konkurencie roztiahnu krídla, na 
ktorých sa stanú viditeľnými červené znaky a 
ukazujú pazúry na krídlach. Tie bežne použí-
vajú pri súbojoch nielen na zemi ale aj vo 
vzduchu. Konkurentov odháňajú aj vtedy, keď 
cez teritórium len prelietajú. Hniezdo stavajú 
obe pohlavia z materiálu, ktorý nájdu v jeho 
okolí, niekedy ho môžu nosiť aj z väčšej diaľ-
ky. Je umiestnené buď v plytkej vode alebo na 
suchu neďaleko vody. V dvojdňových interva-
loch znášajú 2 – 7 bielych vajíčok s belavými 
škvrnami, priemerne 4 – 5, pričom v subtró-
poch majú tendenciu znášať viac. Sedia obaja 
rodičia, pri opustení hniezda vajíčka zakrývajú. 
Inkubácia trvá 42 – 45 dní. Mláďatá sa podo-
bajú na húsatká, majú žltosivé páperie a oka-
mžite sú schopné opustiť hniezdo, pričom 
ostávajú v jeho okolí s rodičmi. Počas prvých 
niekoľkých týždňov strávia veľa času vo vode, 
pretože nie sú schopné poriadne bežať. Rodičia 
im často ukazujú zber potravy tak, že zoberú 
niečo do zobáka a pustia na zem, aby si mláďa-
tá všimli, čo majú robiť. Po 8 – 10 týždňoch sa 
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začínajú osamostatňovať a vo veku 12 – 14 
týždňov sú úplne samostatné. Známe sú 3 dru-
hy, anhima rohatá (Anhima cornuta) (Obr. 2.) s 
dlhým voľným pierkom na čele a čaje (Chauna 
torquata) a čaja obojková (Ch. chavaria), ktoré 
majú chocholček peria na šiji.       ZO 
Anhinga anhinga → anhingovité 
anhinga červená → anhingovité 
Anhinga melanogaster → anhingovité 
Anhingidae → anhingovité 
anhingovité (Anhingidae) – čeľaď, rad → 
veslonožce (Pelecaniformes). Veľké vtáky s 
celkovou dĺžkou tela 81 – 97 cm a rozpätím 
krídiel okolo 120 cm. Vzhľadom pripomínajú 
kormorány, i keď niektoré morfologické znaky 
hlavy, zobáka, krku a krídiel sú bližšie volav-
kám. Hlava je veľmi malá a predĺžená, takmer 
neodlíšiteľná od krku. Zobák je rovný, ostrý a 
zahrotený, má tvar bodáka. Okraje zobáka sú 
zúbkované so zúbkami smerujúcimi dozadu. 
Nozdry sú redukované ale nie úplne uzavreté 
ako u kormoránov. Dlhý a tenký krk je jedným 
zo znakov čeľade. V oblasti 8. a 9. stavca, kto-
ré sú modifikované, sú mohutné svaly, slúžiace 
na prudké vymrštenie krku pri love koristi, 
ktorý je v pokoji esovite zohnutý. Obe pohla-
via sú približne rovnako veľké, samček má o 
čosi dlhší zobák. Krídla sú dlhé a široké, 
chvost má 12 dlhých, širokých kormidlových 
letiek. Sú dobrí letci, často využívajú vzdušné 
prúdy na stúpanie a vnášanie sa. Silueta letia-
cej anhingy pripomína kríž. Chvost používajú 
na otáčanie, brzdenie, prípadne na naberanie 
výšky. Krátke nohy umiestnené v zadnej časti 
tela majú 4 dlhé prsty spojené plávacou bla-
nou. Chodia len zriedkavo, a to s krídlami čias-
točne roztiahnutými kvôli stabilite. Pri potápa-
ní pohybujú oboma nohami synchrónne, keď 
plávajú na hladine pohybujú nimi striedavo. 
Pod vodou nepoužívajú krídla. Ich perie veľmi 
rýchlo nasiakne vodou, až 3 x rýchlejšie ako 
perie kormoránov, a menej ich nadľahčuje, 
preto sa dobre potápajú. Perie sa úplne pritom 
premočí, jeho vnútorná časť neostane suchá 
ako u kormoránov, preto keď plávajú trčí im 
len hlava a časť krku a čiastočne pripomínajú 
plávajúceho hada. Kosti majú menej pneumati-
zované ako kormorány. Potápajú sa zvyčajne 
zo sedu a len zriedkavo z letu. Jedno potopenie 
im trvá 30 – 60 sekúnd a sú medzi nimi len 
krátke prestávky. Po vylezení z vody sú schop-
né vytriasť si vodu z peria a okamžite vzliet-
nuť, no to robia len zriedkavo, zvyčajne sa 
vysušia. Majú dlhé zahnuté pazúry prispôsobe-
né na lezenie po konároch. Väčšinu dňa strávia 
odpočinkom na vyvýšených konároch na stro-
moch. Na takýchto miestach sa tvoria malé 
skupinky, ale ojedinele môžu byť až 100 člen-
né. Sú menej sociálne ako kormorány a viac sa 
miešajú s inými vodnými vtákmi napríklad, 
volavkami alebo ibismi. Sú najteritoriálnešie 
zo všetkých veslonožcov a netolerujú prítom-
nosť iných vtákov v blízkosti hniezda. Po po-

tápaní sa sušia na slnku s roztiahnutými kríd-
lami a chvostom. Tak aj získavajú teplo, lebo 
ich perie je menej teploizolačné ako u kormo-
ránov, preto sedia v tejto polohe aj vtedy, keď 
je ich perie suché. Živia sa hlavne rybami, ale 
aj inými vodnými živočíchmi plazmi, kôrov-
cami. Druhy ulovených rýb sa líšia podľa ob-
lasti, v ktorej žijú. Ryby chytajú vždy osamote. 
Väčšina ulovených rýb má menej ako 10 cm.  
 

Obr. 3. Anhinga anhinga (podľa HARRISON 1975).   
 
Krídlami nad vodou môžu vytvárať tieň, ktorý 
láka ryby. Pod vodou nechytajú aktívne, ale 
čakajú na korisť a potom prudko vymrštia hla-
vu vpred. Po chytení zvyčajne vyplávajú na 
povrch, kde ju prehltnú. Mimo vody chytajú 
väčšinou hmyz. Čas hniezdenia závisí na loka-
lite. Sú monogamné a vytvárajú páry na viac 
rokov. Jedno hniezdo môžu používať každo-
ročne. Len výnimočne hniezdia v kolóniách, 
zvyčajne osamote, prípadne v skupinke nie-
koľkých párov. Často hniezdia v spoločnosti 
iných vodných vtákov ako kormorány, volav-
ky, ibisy, bociany. Keď si samček vyznačí teri-
tórium okolo starého, prípadne nového hniez-
da, snaží sa prilákať samičku. Hniezdo často 
postavia za 1 deň. Niekedy používajú opustené 
hniezda volaviek. Samček zvyčajne zbiera 
materiál a samička stavia. Hniezdo je pri vode, 
často na konároch nad vodou. Znášajú 2 – 6 
vajíčok, zvyčajne 4, v 1 – 3-dňových interva-
loch. Vajíčka svetlozelenej farby sú zreteľne 
na konci zašpicatené. Inkubácia trvá 25 – 30 
dní, sedia obaja rodičia. Liahnu sa v interva-
loch podobných kladeniu. Po vyliahnutí sú 
holé a do 2 dní majú na spodnej strane biele 
páperie, na chrbtovej strane sú tmavšie. Spo-
čiatku ich rodičia kŕmia aspoň 6 x denne natrá-
venou polotekutou potravou. Staršie mláďatá 
sa kŕmia pevnou potravou tak, že strčia hlavu 
rodičom do zobáka. Mláďatá sa medzi sebou 
bijú o potravu. Staršie sa teda dostanú k väč-
šiemu množstvu potravy. Mláďa je schopné v 
nebezpečenstve skočiť do vody a odplávať. 
Neskôr sa vráti a pomocou zobáka, pazúrov na 
nohách a krídiel vylezie späť do hniezda. Pri-
bližne po 3 týždňoch opustia hniezdo, sedia na 
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haluziach a skúšajú si krídla, rodičia ich kŕmia 
čoraz zriedkavejšie. Po prvý krát začnú lietať 
vo veku okolo 6 týždňov. Operenie dospelých 
získajú v 3 roku života. Anhingy nemigrujú, sú 
stále. Do čeľade zaraďujeme dva druhy Anhin-
ga anhinga (Obr. 3.) žijúca v Južnej Amerike 
a anhinga červená (A. melanogaster), rozšírená 
v Afrike.                    ZO 
Anser anser → hus divá 
Anser erythropus → hus malá 
Anser fabalis → hus siatinná  
Anseriformes → zúbkozobce 
Anthus campestris → trasochvostovité 
Anthus cervinus → trasochvostovité 
Anthus pratensis → trasochvostovité 
Anthus spinoletta → trasochvostovité 
Anthus trivialis → ľabťuška hôrna 
Apodiformes → krátkonožce 
Aplonis → škorcovité 
Aptenodytes forsteri → tučniak obrovský 
Apterygiformes → kivi 
Apteryx australis → kivi veľký 
Apteryx haastii → kiviovité 
Apteryx owenii → kiviovité 
Apus apus → dážďovník obyčajný 
Apus melba → krátkonožce 
Aquila clanga → orol hrubozobý 
Aquila heliaca → orol kráľovský 
Aquila chrysaetos → orol skalný 
Aquila pomarina → orol krikľavý 
Ardea cinerea → volavkovité 
Ardea purpurea → volavkovité 
Ardeidae → volavkovité 
Ardeola ralloides → volavkovité 
Arenaria interpres → kamenár strakatý 
Archaeopteryx – najznámejší fosílny druh 
pravtáka, ktorý žil v období vrchnej jury. Ná-
jdených bolo celkovo 7 exemplárov kostry 
tohto vtáka, všetky na území Bavorska. Aj 
napriek tomu, že boli popísané pod rôznymi 
menami najviac sa používa meno A. litograp-
hica. Archaeopteryx (Obr. 4.) sa vyznačoval 
ako plazími tak aj vtáčími znakmi. Najvýraz-
nejšie plazie znaky sú: vrchná aj spodná čeľusť 
mali krátke, mierne zaostrené a rovnako veľké 
zúbky; amficélne stavce; dlhý chvost z 22 – 35 
chvostových stavcov (recentné vtáky majú 
chvostové stavce zrastené v jednu krátku kosť 
– pygostyl); zvyšky brušných rebier; chýbajúca 
osifikovaná prsná kosť (sternum); na prednej 
končatine boli 3 voľné prsty s pazúrmi, po-
merne jednoduchý mozog s dobre vyvinutými 
čuchovými lalokmi predného mozgu a malý 
mozoček. Medzi najvýraznejšie vtáčie znaky 
patria: operenie a stavba pera rovnaké ako re-
centné vtáky; duté, pneumatizované kosti; lo-
patkový pletenec s krkavčou a kľúčnou kos-
ťou; na dolnej končatine palec postavený opro-
ti ostatným prstom; os pubis dlhá a obrátená 
dozadu; vyvinutý tarsometatarsus. Predpokladá 
sa, že bol malý pohyblivý dravec, ktorý lovil 
najmä hmyz a drobné stavovce. Názory na 
spôsob pohybu sú rôzne. Podľa niektorým po-

užíval krídla k padákovému, kĺzavému letu zo 
stromu na strom. Podľa iných skôr na šplhanie 
po skalách, prípadne zoskakovanie z útesov 
doplnené pohybom krídel. Vzhľadom na to, že 
mu chýbalo prsné svalstvo, bol pohyb výrazne 
nemotorný. Dlhý čas sa predpokladalo, že je 
prechodným článkom medzi vtákmi a plazmi, 
avšak v súčasnosti prevláda skôr názor, že ide 
o slepú vývojovú líniu.         PP 
 

Obr. 4. Archaeopteryx litographica.  
 
Artamidae → hmyziarovité 
Asio flammeus → myšiarka močiarna 
Asio otus → myšiarka ušatá 
astrildovité (Estrildidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), malé druhy dosahujúce 
veľkosť 9 až 13 cm. V sfarbení sú dosť rôzno-
rodé. Zobák je krátky, hrubý a ostro zakončený, 
nohy sú krátke. Sú spoločenské a často hniezdia 
v kolóniách. Stavajú si rozsiahle uzavreté 
hniezda. Znáška obsahuje 5 až 10 vajíčok Mno-
hé z druhov si stavajú hniezda aj na nocovanie. 
Živia sa semenami a plodmi. Známych je 140 
druhov, žijúcich hlavne v tropických oblastiach 
Afriky, Ázie a v Austrálii. Dobre známym dru-
hom je zebrička (Taenopygia guttata), ktorá 
býva podobne ako aj iné druhy tejto čeľade čas-
to chovaná v zajatí.         PP 
Athene noctua → kuvik obyčajný 
Aythya ferina → kačicovité 
Aythya fuligula → chochlačka vrkočatá 
Aythya marila → kačicovité 
Aythya nyroca → kačicovité 
bahniaky (Charadriiformes) – rad vtákov, z 
ktorých väčšina je charakteristická životom na 
vode alebo v blízkosti vôd. Nohy sú brodivé-
ho typu s krátkym, u niektorých druhov chý-
bajúcim prstom, sú neoperené aj nad pätou. 
Prsty sú niekedy spojené celou alebo krátkou 
plávacou blanou, u mnohých druhov úplne 
chýba. Chvost je všeobecne krátky, viac alebo 
menej zaokrúhlený. Na zobáku je pomerne 
jemná ramfotéka. V zadnej časti sterna sú dva 
výrezy. Dosahujú malé až stredne veľké roz-
mery. K najmenším patria pobrežníky (po-
brežník malý váži 30 g) a k najväčším čajka 
morská, ktorá váži 1800 g a rozpätie krídel 
má až 170 cm. Rozšírené sú na všetkých kon-
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tinentoch a patrí sem 345 druhov, z nich u nás 
bolo zaznamenaných 65 druhov. ☺Takmer 
všetky druhy žijú v blízkosti vôd, na zaplavo-
vaných, bahnitých alebo štrkovitých brehoch, 
na pobreží morí alebo morských útesoch. Nie-
ktoré druhy žijú aj na lúkach, poliach, stepiach 
alebo v lesoch (→ sluka hôrna). Potrava je 
takmer výlučne živočíšna. Hniezdia takmer 
vždy na zemi, vajíčka sú škvrnité. Mláďatá sú 
polokŕmivé, porastené hustým prachovým 
perím s výraznou maskovacou kresbou. Patrí 
sem 17 čeľadí: → jakanovité (Jacanidae) → 
slukovcovité (Rostratulidae), → čapľovcovité 
(Dromadidae), → lastúrničiarovité (Haemato-
podidae), → srpiarovité (Ibidorhynchidae), → 
šabliarkovité (Recurvirostridae), → ležiakovité 
(Burhinidae), → prieložníkovité (Glareolidae), 
→ kulíkovité (Charadriidae), → slukovité 
(Scolopacidae), → výšinarovité (Thinocori-
dae), → belákovité (Chionidae), pomorníkovi-
té (Stercorariidae), → čajkovité (Laridae), → 
rybárovité (Sternidae), → zobáľovité (Rhyn-
chopidae), → alkovité (Alcidae).      PP 
Balaeniceps rex → člnozobcovité 
Balaenicitipidae → člnozobcovité 

Obr. 5. Corythaeola cristata.  
 
banániarovité (Musophagidae) – čeľaď, rad 
→ kukučky (Cuculiformes). Skupina stredne 
veľkých až veľkých stromových vtákov s dl-
hým chvostom a krátkymi okrúhlymi krídlami. 
Na hlave majú často farebný chocholček a 
lesklé perie. Dorastajú do 40 – 75 cm. Žijú v 
subsaharskej Afrike v lesoch, na savanách. 
Patrí sem 23 druhov. Živia sa takmer výlučne 
rastlinnou potravou, ovocím, menej listami, 
kvetmi, niektoré v čase hniezdenia aj húseni-
cami, chrobákmi, termitmi a pod. Patrí sem 
napríklad Corythaeola cristata (Obr. 5.), s 
krásnym modrým perím, ktorá meria 70 – 75 
cm, samček váži až 950 g, žije v strednej Afri-
                                                   
☺ patrí sem aj podrod Catharacta – poznámka 
recenzenta 
 

ke. Zvyčajne nad vodou si na stromoch stavia 
plytké hniezdo so suchých halúzok, znáša 2 
vajíčka, po vyliahnutí jeden z rodičov vždy 
ostáva v hniezde, obaja rodičia kŕmia často s 
pomocou ďalšieho jedinca, z hniezda vylietajú 
vo veku 30 dní, rodičia ich kŕmia až 3 mesiace. 
Banániarovité sú veľmi pestro ale aj jednodu-
cho zafarbené vtáky. Lietajú slabo ale zato 
dobre behajú. Unikátnou vlastnosťou banánia-
rovitých je prítomnosť červeného peria na 
krídlach obsahujúceho zvláštny pigment tura-
cín a krycie perie, ktoré je zelené, obsahuje 
pigment turakoverdin. Tieto farbivá, obsahujú-
ce meď sú rozpustné v slabo alkalickej vode, a 
preto pri ich kúpaní ostáva voda farebná a far-
bivá sa im vyplavujú z peria aj pri silných búr-
kach. Ak je zeleného peria na tele vtáka výraz-
ne viac ako červeného, tak jeho perie obsahuje 
minimálne 20 mg ortute. Banániarovité sú 
takmer výlučne vegetariáni, konzumujú hlavne 
divo rastúce, ale aj vyšľachtené ovocie, menej 
listy a kvety. Niektoré druhy hlavne v čase 
hniezdenia zjedia aj húsenice, chrobáky, sli-
máky, húsenice, termity. Druh Corythaeola 
cristata konzumuje počas dňa až do večera 
listy a tiež nimi kŕmi mláďatá od veku 8 dní. 
Napriek ich veľkosti sú schopné dosiahnuť 
ovocie aj na konci veľmi tenkých vetvičiek 
vďaka ich polozygodaktylným prstom. Zried-
kavo ich možno vidieť visiace dole hlavou aby 
dosiahli ovocie. V zalesnených častiach západ-
nej a centrálnej časti Afriky je preňho obľúbe-
né ovocie dáždnikového stromu rodu Musanga 
a Syzygium a na územiach, kde sa rastliny z 
rodov Musanga, Polyalthia a Cissus pravidelne 
vyskytujú, tvorí ich ovocie hlavnú zložku po-
travy. Kukučky sa považujú za dôležitých šíri-
teľov týchto rastlín. Potravu kukučky turako 
Tauraco porphyreolophus  tvorí iba ovocie, 
špeciálne papája a figy. Všetky banániarovité 
hniezdia solitárne na teritóriách, ktoré si pár 
silno bráni. Zatiaľ čo väčšina druhov je prav-
depodobne monogamná, niektoré druhy z rodu 
Corythaixoides majú obdobie dvorenia stimu-
lované zvyčajne príchodom obdobia dažďov, 
kedy sa veľa ozývajú, lietajú zo stromu na 
strom atď. a u druhov rodu Tauraco aj rozťa-
hujú krídla. Všetky druhy čeľade stavajú plo-
ché hniezdo z vetvičiek veľmi podobné hniez-
dam hrdličiek a holubov. Hniezda sú umies-
tnené medzi hrubými listami 5 – 20 m nad ze-
mou na stromoch, ale druhy rodu Corythaixoi-
des hniezdia zvyčajne v akáciách. Veľkosť 
znášky druhov žijúcich v savanách je 2 – 3 
vajíčka a ostatných druhov zvyčajne 2 vajíčka. 
Okrúhle vajíčka majú rôznu farbu od bielej 
alebo sivobielej po krémovú, svetlo modrobie-
lu alebo až zelenkavú. Na vajíčkach sedia obe 
pohlavia a inkubačná doba je od 16 – 18 dní po 
29 – 31 dní. Mláďa sa vyliahne na relatívne 
vysokom stupni vývinu pre kŕmivé vtáky. Ma-
jú hrubú vrstvu čierneho, sivého alebo hnedého 
páperia a niektoré druhy dobre vyvinutý pazú-
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rik na prvom prste krídla. Oči sú polootvorené. 
Mláďatá sú kŕmené vývržkami a pri väčšine 
druhov rodičia prehĺtajú trus mláďat. Mláďa je 
veľmi aktívne medzi 2. a 3. týždňom života a 
zvyčajne opúšťa hniezdo a lozí po vetvičkách 
okolo hniezda dlho pred tým ako začne lietať. 
Väčšina vylieta z hniezda vo veku 4 – 5 týž-
dňov ale ešte istú dobu sú závislé na rodičoch. 
Mladé kukučky druhu Corythaeola cristata sú 
kŕmené až 3 mesiace po vyletení z hniezda. 
Nemáme veľa údajov o úspešnosti hniezdenia, 
ale jastrab Accipiter tachiro sa nimi hojne kŕ-
mi, ich hniezda tiež ničia opice Cercopithecus 
mitis a kobry Naja melanoleuca. Väčšina les-
ných druhov banániarovitých je stála, niektoré 
druhy vykonávajú periodické pohyby za ovo-
cím aj do území, kde normálne nehniezdia a v 
období dažďov môžu vykonávať sezónne po-
hyby do priľahlých lesov za potravou. Druhy 
žijúce na savanách sa pohybujú v závislosti od 
potravy a vody. Dlho boli lovené človekom 
ako potrava a pre perie. Všetky druhy patria 
medzi ohrozené aj kvôli tomu, že územia, kde 
žijú, sú vystavené tlaku človeka napr. populá-
cia druhu Tauraco bannermani v rokoch 1965 
– 1985 klesla na polovicu. Druh T. fischeri žije 
len v južnom Somálsku, na pobreží Kene a v 
severovýchodnej Tanzánii. Jeho populácia je 
menšia ako 2000 kusov.        ZO 
 

Obr. 6. Bažant obyčajný (Phasianus colchicus) (podľa HARRISON  1975).  
 
bažant obyčajný/bažant poľovný (Phasianus 
colchicus) – čeľaď → bažantovité (Phasianidae), 
rad → kury (Galliformes). Je pôvodom z Ázie 
(Kaukaz až Tichý oceán). V Európe je introduko-
vaným poľovným druhom (Obr. 6.). Introdukcia 
prebehla aj v Severnej Amerike a Austrálii. 
Prvé pokusy o jeho introdukciu v našich pod-
mienkach prebehli ešte v 13. storočí a odvtedy 
sa ku nám dovážali bažanty rôznych druhov aj 
geografických rás medzi ktorými boli rasy 
celkom tmavé alebo s bielym krúžkom okolo 
krku. Ich krížením vznikla značne neprehľadná 
situácia a dnes na Slovensku žijúci bažant oby-
čajný (Phasianus colchicus) je hybridnou zme-
sou rás Ph. c. colchicus, Ph. c. torquatus, Ph. 
c. mongolicus, Ph. c. versicolor. V súčasnosti 
je tento druh zväčša pre poľovné účely chova-
ný v bažantniciach, ale na južnom a západnom 

Slovensku žije aj voľne. Samec bažanta po-
ľovného je celý fialovogaštanový s čiernou 
kresbou, okrem tmavo zelenej hlavy, krátkych 
hnedých krídiel a čierneho brucha. Okolo očí 
má rozsiahlu výrazne červenú kožu. Chvost 
(predĺžené chvostové krovky) dosahuje až 
dĺžku celého tela. Samice sú nevýrazne sfar-
bené – celé telo je hnedé až žltohnedé s gašta-
novým chrbtom a hruďou a predĺženým 
chvostom. Na jar prebieha u bažantov tok, 
počas ktorého sa okolo kohúta zhromaždí 
skupina sliepok, s ktorými sa následne pári. 
Samotné párenie prebieha zvyčajne ráno. V 
máji samica znáša 8 – 12 vajec. Do jedného 
hniezda môže znášať vajíčka viacero samíc. 
Inkubácia trvá 22 – 27 dní.       KS 
bažantovité (Phasianidae) – čeľaď, rad → 
kury (Galliformes). malé až veľké (15 – 25 
cm) so zavalitejším telom, rozšírené v Európe, 
Afrike, Ázii a Austrálii. Sú to terestriálne, 
prípadne lesné vtáky, žijúce na otvorených 
priestranstvách. Poznáme 155 druhov. Patria 
sem divo žijúce aj domestifikované druhy s 
charakteristickými znakmi radu. Veľmi dobre 
je u nich vyvinutý sexuálny dimorfizmus – 
časté sú ozdobné perá (modifikované chvosto-
vé krovky) s nádherným sfarbením. Veľkosťou 
sa pohybujú v rozpätí od 12 do 110 cm resp. 
od 43 do 1800 g. Žijú v lesoch a voľnej krajine 
stepného charakteru Eurázie a Ameriky. Cen-
trum rozšírenia je vo východnej Ázii. Hniezdia 
a zbierajú si potravu na zemi, spia však zvy-
čajne ne stromoch. Zástupcovia tejto čeľade 
majú masívne telo, úzku hlavu ozdobenú často 
kožnými lalokmi, krátky krk. Zobák je silný a 
mierne zahnutý. Nohy sú stredne dlhé, silné, na 
neoperenom beháku s jednou alebo viacerými  
ostrohami. Noha je typicky hrabavá – má 4 
silné prsty, pričom 1. prst je rudimentárny a 
posadený vyššie ako ostatné. Mnoho druhov je 
polygamných s rituálnym tokom. Hniezdenie 
je zvyčajne solitérne na zemi, len výnimočne 
na stromoch. V znáškach je od 2 do 22 bielych, 
svetlohnedých prípadne olivových vajíčok. Na 
znáške sedí zvyčajne iba samica (len zriedka aj 
samec). Inkubácia trvá 16 – 28 dní. Mláďatá sú 
nidifúgne. Ako potrava slúžia bezstavovce, 
semená alebo plody. Do tejto čeľade patrí aj 
často chovaný (už viac ako 30 storočí) okrasný 
vták páv korunkatý (Pavo cristatus), pochádza-
júci z Indie, kde dodnes žije vo voľnej prírode. 
Samec meria až 200 cm, samica 85 cm. Okrem 
predĺžených chvostových kroviek, ktoré sú 
výrazne vyfarbené (pávie oká), je celé telo 
pokryté modravým perím s kovovým leskom. 
Na hlave má okrasnú korunku vytvorenú z 
úzkych len na konci perútkatých pier. Žije v 
malých kŕdľoch v lesoch najmä hornatých kra-
jov Zadnej Indie a Srí Lanky. Do Európy pri-
viezol pávy pravdepodobne Alexander Veľký. 
Patria sem napr. → bažant obyčajný, → jara- 
bica poľná, prepelica poľná (Coturnix cotur- 
nix), → kura domáca, → páv korunkatý.     KS 
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behák → kostra vtákov 
belák väčší → belákovité 
belákovité (Chionidae) – čeľaď, rad bahniaky 
(Charadriiformes). Robusné vtáky podobné 
holubom (34 – 41 cm) so silným zobákom. Sú 
čisto biele až na nohy a zobák. Žijú na juhu 
Južnej Ameriky a priľahlých oblastiach Antar-
ktídy. Hniezdia spolu s tučniakmi. Znášajú 2 – 3 
vajíčka, ich inkubácia trvá približne 28 dní. Sú 
všežravé. Patrí sem 1 rod s druhmi belák väčší 
(Chionis alba) a Chionis minor.        PP 
belaňa tundrová/sova snežná (Nyctea scan-
diaca) – čeľaď → sovovité (Strigidae), rad → 
sovy (Strigiformes), veľkosť 55 – 65 cm. Cha-
rakteristická je bielym sfarbením. Samce môžu 
byť čisto biele alebo majú úzke hnedé pásiky 
na lopatkách, letkách a spodku tela. Samice ich 
majú výraznejšie a širšie a v podobe škvŕn im 
prechádzajú na chrbát a hlavu. Zobák a pazúry 
má takmer úplne skryté v operení. Žije vý-
hradne v otvorenej krajine, prevažne v tundre, 
na rovinách aj na horách. Rozšírená je v ark-
tických oblastiach Eurázie a Severnej Ameriky 
a na priľahlých arktických ostrovoch. Hniezdi 
raz za rok. Hniezdo si stavia na zemi, zväčša 
na vyvýšenine terénu, ukryté vo vegetácii. V 
znáške býva 7 – 9 vajíčok, inkubácia trvá 33 – 
37 dní. Živí sa cicavcami do veľkosti zajaca a 
stredne veľkými druhmi vtákov. Počas hniez-
denia tvoria jej potravu výlučne lumíky. Je 
čiastočne prelietavá a čiastočne sťahovavá, 
časť populácie pravidelne tiahne do Škandiná-
vie a Pobaltia. Na naše územie zriedkavo a 
nepravidelne zalieta v zimnom období.       PP 
belorítka domová → belorítka obyčajná 
belorítka obyčajná/belorítka domová (Deli-
chon urbica) – čeľaď → lastovičkovité (Hi-
rundinidae), rad → spevavce (Passeriformes). 
Oproti lastovičke nemá predĺžené okrajové 
chvostové perá, jej chvost je len málo vykroje-
ný. Krátke nohy má operené až po pazúriky. 
Hmotnosť 19 g, veľkosť 12 cm. Vrch hlavy, 
krk a lopatky má čierne s kovovolesklým mod-
rým nádychom, kostrč a hornú časť chvosto-
vých kroviek bielu. Prsia a brucho biele. Roz-
šírená je v celej Európe, severnej a strednej 
Ázii, zimuje v tropickej a južnej Afrike a se-
vernej Indii, Indočíne. Patrí k sťahovavým 
druhom. Prilieta v polovici apríla a odlieta v 
priebehu septembra, niekedy aj neskôr. Jej 
spev je švitorivý ale menej pestrý ako spev 
lastovičky. Pôvodne hniezdila na skalách (teraz 
len ojedinele). V súčasnosti si svoje hniezda si 
stavia na vonkajšej strane ľudských stavieb 
(lastovička vo vnútri). Zriedkavo však môže 
zahniezdiť aj vo vstupných priestoroch maštalí. 
Pod strechy obytných, prípadne hospodárskych 
budov si z vonkajšej strany prilepuje svoje 
hniezdo zložené z guľôčok blata. Hniezda mô-
žu byť postavené aj v niekoľkých vrstvách na 
sebe. Miskovité hniezdo je uzatvorené aj z 
hornej strany, ktorá je prilepená o strop a len v 
prednej časti ostáva malý vletový otvor. Medzi 

guľôčky hliny môžu byť vlepené steblá trávy i 
srsť hospodárskych zvierat. Hniezdna kotlinka 
je vystlaná steblami tráv, slamy, perím a srs-
ťou. Belorítky sú silno viazané k miestu vy-
liahnutia, staršie jedince si zriedkavo postavia 
nové hniezdo vo väčšej vzdialenosti ako 20 
km, mladé max. do 60 km od rodiska. Na stav-
be sa podieľajú obaja rodičia. Hniezdia 2 x 
ročne, v prípade zničenej znášky znášajú ná-
hradnú s menším počtom vajíčok. Zvyčajne 
znášajú 4 – 5 vajíčok bielej farby (1,7 g, 18,3 x 
13,1 mm). Na vajíčkach sedia približne 15 dní. 
Mláďatá sú kŕmivé, kŕmia ich obaja rodičia a z 
hniezda vylietajú približne po 24 – 25 dňoch. 
Belorítky sa živia lietajúcim hmyzom, ich po-
travu tvoria dvojkrídlovce, blanokrídlovce, 
vošky, ploštice a pod.        ZO 
beluša malá → volavkovité 
beluša veľká → volavkovité 
bernikla bielolíca → bernikly 
bernikla červenokrká → bernikly 
bernikla tmavá → bernikly 

Obr. 7. Bernikla veľká (Branta canadensis) (podľa HARRISON 1975).  
 
bernikla veľká /bernikla bielobradá (Branta 
canadensis) – čeľaď → kačicovité (Anatidae), 
rad → zúbkozobce (Anseriformes). Bernikla 
veľká je severoamerický druh husi, ktorý bol už 
v 17. storočí introdukovaný do Európy (Obr. 
7.). Tu našiel vhodné životné podmienky a dnes 
hniezdi okrem Británie (kde bol po prvýkrát 
vypustený) aj v južnej Škandinávii, na severe 
Holandska ale aj vo vnútrozemí Nemecka. Pô -
vodne to bol druh parkových jazierok, ale po- 
stupne sa rozšíril aj do voľnej prírody. Bernikly 
veľké žijúce v Európe sú väčšie ako všetky 
pôvodné druhy husí. V pôvodnej domovine, v 
Severnej Amerike, však vytvára viacero pod- 
druhov líšiacich sa veľkosťou, pričom najmenší 
z nich je len o málo väčší ako kačica divá.    MB 
bernikla bielobradá → bernikla veľká  
bernikly – čeľaď → kačicovité (Anatidae), rad 
→ zúbkozobce (Anseriformes). K berniklám 
patria napr. → bernikla veľká, b. bielolíca 
(Branta leucopsis), b. tmavá (Branta bernicla) 
ktoré hniezdia na severe Eurázie a červeno- 
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krčka pestrá/b. červenokrká (Branta ruficollis) 
hniezdiaca na Sibíri. Pri migrácii vzácne zalie- 
tajú aj do strednej Európy.         MB 
bocian biely (Ciconia ciconia) – čeľaď → bo-
cianovité (Ciconiidae), rad → brodivce (Ciconii-
formes), veľkosť 100 – 105 cm, hmotnosť 3 – 
4,5 kg. Sfarbenie je biele, okrem letiek a krídlo-
vých kroviek, ktoré sú čierne. Zobák a nohy má 
červené, mláďatá ich majú čierne. Rozšírený je v 
palearktickej oblasti, pričom jeho areál je dis-
junktívny, teda rozdelený na dve izolované úze-
mia – v Európe a strednej Ázii. ☺Je sťahovavý. 
Európske populácie tiahnu dvoma hlavnými 
smermi – cez Gibraltár a cez Bospor a Dardane-
ly. Zimujú vo východnej a južnej Afrike. Na 
stredoeurópske hniezdiská prilietajú koncom 
marca a začiatkom apríla. V minulosti hniezdil 
prevažne v nížinách a pahorkatinách s dostat-
kom mokradí, v poslednom polstoročí sa však 
rozšíril do vyšších nadmorských výšok, do hor-
natých kotlín. Pôvodne hniezdil v kolóniách na 
stromoch, ale v súčasnosti využíva na hniezde-
nie budovy, komíny, zrúcaniny hradov, stohy. V 
posledných desaťročiach vznikajú nové hniezda 
na stĺpoch elektrického vedenia alebo priamo na 
vedení. Hniezdo je mohutné, pár ho používa 
dlhé roky a každoročne ho upravuje. Najstaršie 
hniezdo v Nemecku má viac ako 400 rokov. 
Nové hniezdo býva postavené za 7 – 10 dní. 
Hniezdi raz za rok. Začiatok znášky spadá zväč-
ša do apríla. Samica znáša vajíčka v dvojdňo-
vých intervaloch. Vajíčka sú čisto biele a ich 
inkubácia trvá 33 – 35 dní. Počas sedenia sa 
rodičia striedajú, pričom v noci sedí iba samica. 
V znáške býva 2 – 5 vajíčok, výnimočne až 7. 
Rodičia mláďatá nekŕmia priamo, ale im vyvr-
hujú potravu do hniezda. Počas prvého mesiaca 
je stále jeden z rodičov na hniezde. Pri horúča-
vách robia rodičia mláďatám tieň, niekedy im 
nosia vodu, ktorou ich polievajú. Kŕmia ich 60 – 
64 dní. Pri kŕmení mláďatá vydávajú zvláštny 
chrapľavo syčivý zvuk. Môže sa dožiť až 30 
rokov. Najvyšší zistený vek je 34 rokov. Potrava 
je živočíšna, od drobného hmyzu až po mláďatá 
zajacov alebo kačíc. Prevažne ju však tvoria 
obojživelníky, plazy, ryby a drobné zemné ci-
cavce (hlodavce, hmyzožravce). Bocian je od-
dávna považovaný za symbol šťastia a plodnosti. 
Pre hospodára znamenalo veľké šťastie, ak sa 
bocian usídlil na jeho dome a naopak zhodenie 
hniezda alebo znemožnenie hniezdenia prinášalo 
nešťastie. Typickým akustickým prejavom je 
klepotanie zobákom, ktoré má funkciu pri vzá-
jomnom pozdrave, ale je aj prejavom hrozby a 
môžeme ho pozorovať už pri mláďatách.       PP 
bocian čierny (Ciconia nigra) – čeľaď → bo-
cianovité (Ciconiidae), rad → brodivce (Cico-
niiformes), veľkosť 95 – 98 cm, hmotnosť 2,5 
– 3,5 kg. Je prevažne čierny, okrem brucha, 

                                                   
☺ Vo východnej Ázii hniezdi bocian čínsky, Cico-
nia boyciana, ktorý bol kedysi považovaný za pod-
druh bociana bieleho.  (poznámka recenzenta). 

ktoré je biele, prsia má však tiež čierne. Zobák 
a nohy má červené. Rozšírený je v palearktic-
kej oblasti. Po roku 1900 vznikla izolovaná 
hniezdna populácia aj v južnej Afrike, zrejme 
zo zimujúcich vtákov. Je sťahovavý, zimuje v 
Afrike južne od Sahary a v južnej Ázii. Na 
rozdiel od → bociana bieleho žije väčšmi skry-
to. Vyskytuje sa v lesoch v blízkosti zarybne-
ných stojatých alebo tečúcich vôd. Hniezdi 
jednotlivo a hniezdo si stavia zväčša na stro-
moch, ale niekedy aj na skalách. Vyhľadáva 
skôr tiché miesta v dolinách, kde nie je rušený 
a na hniezdenie potrebuje staré stromy s mo-
hutnými konármi, ktoré udržia jeho hniezdo. 
Býva umiestnené ďalej od kmeňa a dosahuje 
priemer 80 – 170 cm. Hniezdi raz za rok. 
Znáška začína koncom apríla a v máji. Obsa-
huje 1 – 5 čisto bielych vajíčok, ktoré samica 
znáša v dvojdňových intervaloch. Inkubácia 
trvá 32 – 34 dní. Mláďatá sú schopné lietať vo 
veku 55 – 60 dní, ale ostávajú na hniezde zvy-
čajne dlhšie. Potrava je výlučne živočíšna. 
Najčastejšie sú to ryby, ale aj žaby, hady, rôz-
ny hmyz a mäkkýše.         PP 
bocian čínsky → pozri heslo bocian biely 

Obr. 8. Bojovník bahenný (Philomachus pugnax) (podľa BEZZEL 1985). 
 
bocianovité (Ciconiidae) – čeľaď, rad → bro-
divce (Ciconiiformes). Veľké druhy vtákov, 
majú charakteristické dlhé nohy, pretiahnutý 
štíhly a dlhý krk. Niektoré druhy majú priamy a 
klinovitý zobák, iné masívny zobák. Palec na 
nohách je pomerne slabo vyvinutý. Prachové 
perie im rastie rozptýlene po tele. Majú 12 ruč-
ných letiek a 12 chvostových pier. Hlasový or-
gán je zakrpatený, bez hlasových svalov, takže 
väčšina druhov nevydáva hlas – používajú iba 
klepotanie zobákom. Majú rudimentárne slepé 
črevá a rudimentárny penis. Známych je 19 dru-
hov, ktoré majú kozmopolitné rozšírenie. Naj-
viac druhov žije v Afrike. U nás žijú iba dva 
druhy: → bocian biely a → bocian čierny.       PP 
bojovník bahenný/pobrežník bojovný (Phi-
lomachus pugnax) – čeľaď → slukovité (Sco-
lopacidae), rad → bahniaky (Charadriiformes), 
veľkosť 23 – 26 cm , hmotnosť 150 – 300 g 
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(Obr. 8.). Sfarbenie je veľmi variabilné, najmä 
v svadobnom šate. Samcom sa vtedy vytvára 
na krku až hrudi nápadný operený štít a na 
bokoch hlavy perové laloky, ktoré sú od bie-
lych cez priečne pruhované na sivom alebo 
hrdzavom podklade až po kovovo čierne. V 
prostom šate je tmavo sivohnedé, na chrbtovej 
strane sú tmavé perá svetlo lemované. Rozší-
rený je v boreálnom a tundrovom pásme Eur-
ázie, lokálne však hniezdi aj v južných oblas-
tiach. Zimuje na atlantickom pobreží Európy, v 
Stredozemí, Arábii, severnej Afrike a južnej 
Ázii. V čase hniezdenia žije v močaristých, 
trávou zarastených oblastiach na morskom 
pobreží alebo v okolí jazier. Počas ťahu sa 
vyskytuje na lúkach v okolí riek a vodných 
plôch. Veľmi výrazný je tok, podľa čoho dostal 
aj svoje meno. Samce stoja na určitých mies-
tach, z ktorých náhle vybehnú a vrátia sa späť. 
Ak sa pri pobiehaní stretnú, dochádza k výpa-
dom zobákmi a nohami, pričom vyskakujú do 
výšky. Pri toku však nevznikajú trvalé páry. 
Hniezdo býva zvyčajne dobre ukryté v tráve. 
Hniezdenie začína v polovici mája a začiatkom 
júna a hniezdia 1 x. V znáške sú obvykle 4, 
niekedy len 3 vajíčka, ktoré sú svetlosivé, žlto-
hnedé až hnedé so sivými škvrnami, často majú 
aj zelenkavý nádych. Inkubácia trvá 21 – 22 dní. 
Najvyšší zistený vek bol 10 rokov. Potravu tvorí 
prevažne hmyz a iné článkonožce, ale aj dáž-
ďovky a mäkkýše, čiastočne aj rastliny,  najmä 
počas ťahu a na zimoviskách. Potravu zbiera v 
plytkej vode alebo na povrchu a v bahne. U nás 
nehniezdi, vyskytuje sa iba na ťahu.       PP 
Bombycilla garrulus → chochláč severský 
Bombycillidae → chochláčovité 
Bonasa bonasia → jariabok hôrny 
Botaurus stellaris → volavkovité 
Brachypteraciidae – čeľaď, rad → krakľovce 
(Coraciiformes). Žijú na Madagaskare. Stredne 
veľké terestrické s syndaktylnou nohou. Dlho-
nohé vtáky s veľkým, pevným zobákom, dl-
hým chvostom.          ZO 
Branta bernicla → bernikly 
Branta canadensis → bernikla veľká 
Branta leucopsis → bernikly 
Branta ruficollis → bernikly 
brehár čiernochvostý → slukovité 
brehár obyčajný → slukovité 
brehárik ploskozobý → slukovité 
brehuľa hnedá → brehuľa obyčajná 
brehuľa obyčajná/brehuľa hnedá (Riparia 
riparia) – čeľaď → lastovičkovité (Hirundini-
dae), rad → spevavce (Passeriformes). Hmot-
nosť 13 g, veľkosť 12 cm. Jediný druh z našich 
lastovičkovitých, ktorý si vyhrabáva nory v 
hlinito pieskových brehoch riek, jazier, rybní-
kov (Obr. 9.). Tmavohnedý vrch tela a hlavy, 
chvostové perá kratšie ako má lastovička. Zo 
spodnej strany je biela až na širší hnedý náhr-
delník. Podobne ako lastovička je sťahovavá, 
rozšírená je na celej severnej pologuli, kde 
hniezdi. Európske populácie zimujú v tropickej 

Afrike, ázijské v severnej Indii a severoame-
rické v strednej časti južnej Ameriky. Dlhé 
kosákovité krídla jej umožňujú obratné lietanie 
nad vodnou hladinou. Sťahovavý druh, prilieta 
k nám koncom apríla, začiatkom mája a odlieta 
koncom augusta a v septembri. Hniezdi v koló-
niách, v poslednej dobe je ich hniezdenie ohro-
zené  pre zanikajúce hlinité alebo pieskové bre-
hy v súvislosti s reguláciou vodných tokov. 
Podľa podmienok môže byť v hniezdnej kolónii 
aj niekoľko sto, či tisíc párov. Samotné hniezdo 
je zvyčajne v komôrke na konci nory vyhraba-
nej vo zvislej pieskovej stene, zriedkavo môže 
byť v priestoroch medzi vydláždenými brehmi 
tokov. Hniezdna nora môže mať až 120 cm, 
vyhrabávať ju môže aj niekoľko jedincov. 
Vlastné hniezdo je zo stoniek tráv, korienkov, 
stebiel vystlané perím a srsťou. Hniezdia 1 až 2 
x ročne, znášajú 5 – 6 bielych vajíčok (1,4 g, 
17,5 x 12,6 mm). Na vajíčkach sedia obaja rodi-
čia 14 – 15 dní. Prvé 2 – 3 dni sa o ne stará je-
den z rodičov, neskôr obaja. V noci sú mláďatá 
prikryté perím, pretože rodičia nocujú mimo 
hniezda. Hniezdnu noru opúšťajú vo veku okolo 
3 týždňov. Po vyletení mláďatá sediace pod 
norami často chytajú dravce, vrany ale i straky. 
Úmrtnosť mláďat v prvom roku po vyliahnutí 
môže dosiahnuť až 75 %. Môžu sa dožiť až 9 
rokov. Živia sa hmyzom ako sú chrobáky, dvoj-
krídlovce a pod.             ZO 

Obr. 9. Brehuľa obyčajná (Riparia riparia) (podľa HARRISON 1975).  
 
brhlík lesný → brhlík obyčajný 
brhlík obyčajný/brhlík lesný (Sitta europea) – 
čeľaď → brhlíkovité (Sittidae), rad → spevavce 
(Passeriformes), veľkosť 14 cm, hmotnosť 19 – 
27 g. Ako jediný z našich vtákov dokáže liezť 
po stromoch aj dolu hlavou. Sfarbenie na chrb-
tovej časti a vrchu hlavy má sivomodré, letky 
má tmavé. Cez oko mu prechádza čierny pásik. 
Hruď a brucho má hrdzavé, boky až gaštanovo-
hnedé. Zobák má silnejší a šidlovitý, nohy sú 
krátke. Žije v rôznych typoch lesa, najmä v list-
natých a zmiešaných, ale aj v parkoch, záhra-
dách a ovocných sadoch. Vo vyšších nadmor-
ských výškach nie je taký častý. Rozšírený je v 
palearktickej oblasti. Je stály. Hniezdi v duti-
nách stromov. Mladé vtáky vytvárajú páry už 
krátko po opustení hniezda a hneď si bránia 
svoje teritórium. Vhodnú dutinu si začínajú 
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hľadať už počas februára. Obsadzujú už vytesa-
né dutiny, často aj búdky. Veľkosť vletového 
otvoru si upravujú na svoju telesnú veľkosť tak, 
že ho vymažú blatom. V búdkach podobne vy-
mažú aj každú štrbinu. Hniezdny materiál po-
zostáva najmä z úlomkov borky rôznych stro-
mov, suchých listov stromov a tráv, niekedy aj 
machu. Hniezdi raz, výnimočne aj dvakrát za 
rok. Hniezdenie u nás začína v apríli. Znáška 
obsahuje 4 – 10 bielych jemne i hrubšie hrdzavo 
škvrnitých vajíčka, ktoré samica znáša denne. 
Inkubácia začína po znesení posledného vajíčka 
a trvá 14 – 16 dní. Sedí iba samica. Mláďatá sú 
na hniezde kŕmené 22 – 24 dní. Brhlík sa môže 
dožiť až 8 rokov. V letnom období sa živí najmä 
živočíšnou potravou (rôznym hmyzom), ktoré 
vyťahuje zo štrbín v kôre. Od jesene zbiera se-
mená rôznych stromov.         PP 
brhlíkovité (Sittidae) – čeľaď, rad → spevav-
ce (Passeriformes). Malé druhy s charakteris-
ticky veľkou hlavou, dlhým zobákom, krátky-
mi silnými nohami a krátkym chvostom. Po-
hlavný dimorfizmus je nevýrazný. Pôvodne 
stromové druhy vtákov, ktoré sú prispôsobené 
na šplhanie, niektoré druhy žijú aj na skalách. 
Žijú samotársky a hniezdia v dutinách. Živia sa 
hmyzom, ktorý vyberajú z rôznych štrbín. 
Rozšírené sú v Severnej Amerike, Eurázii a 
Austrálii. Známe sú 3 rody s 20 druhmi. U nás 
žije iba jeden druh → brhlík obyčajný.       PP 
brodivce (Ciconiiformes) – rad. Vtáky s vyso-
kými nohami, dlhým krkom a dlhým rovným 
zobákom. Majú brodivé nohy s dlhým neope-
reným behákom a dlhými prstami, bez pláva-
cích blán, len niektoré majú krátku blanu me-
dzi koreňmi vonkajšieho a stredného prsta, čo 
im umožňuje lepšie brodenie. Nemajú hrvoľ. 
Ručných letiek je 10 – 12, prvá je často rudi-
mentárna. → Hlasový ústroj má väčšina brodiv 
cov v rôznej miere zakrpatený, často im chýba-
jú i hlasové svaly, preto predovšetkým → bo-
cianovité hlas nahrádzajú mechanickým klopa-
ním zobákom. Mláďatá sú kŕmivé. Patrí sem 5 
čeľadí → volavkovité, → takatrovité, → člno-
zobcovité, → bocianovité, → ibisovité.       ZO 
brodník sivý → kalužiaky 
Bubo bubo → výr skalný 
Bucconidae → lenivkovité 
Bucephala clangula → hlaholka severská 
Bucerotidae → zobákorožcovité 
bučiačik močiarny → volavkovité 
bučiačik obyčajný → volavkovité 
bučiak nočný → volavkovité 
bučiak trsťový → volavkovité 
bučiak veľký → volavkovité 
Burhinidae → ležiakovité 
Burhinus oedicnemus → ležiakovité 
Buteo buteo → myšiak hôrny 
Buteo lagopus → myšiak severský 
bylbylovité (Pycnonotidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Stredne veľké vtáky 
dosahujúce veľkosť 12 až 23 cm. Niektoré 
druhy majú monotónne sfarbenie, iné sú pes-

trofarebné. Niektoré druhy majú zreteľný hre-
beň. Majú krátke zaokrúhlené krídla, krátke 
nohy, chvostové perá sú dlhšie, horná čeľusť 
zobáka je mierne zahnutá nadol. Potravu tvoria 
prevažne plody, ale aj rôzny hmyz. Sú spolo-
čenské, združujú sa do kŕdľov, s výnimkou 
doby hniezdenia. Hniezdia na stromoch v otvo-
rených hniezdach. Znáška obsahuje do 5 vají-
čok Vyskytujú sa v Afrike a juhovýchodnej 
Ázii. Známych je 130 druhov.        PP 
Cacatuidae → kakaduovité 
Calandrella brachydactyla → škovránkovité  
Calidris alpina → pobrežník obyčajný 
Callipepla californica → prepelkovité 
Calyptae helenae → krátkonožce 
Campylorhynchus brunneicapillus → orieš-
kovité 
Capitonidae → fuzáňovité 
Caprimulgidae → lelkovité 
Caprimulgiformes → lelky 
Caprimulgus europeus → lelek obyčajný 
Carduelis cannabina → stehlíky 
Carduelis carduelis → stehlíky 
Carduelis flammea → stehlíky 
Carduelis flavirostris → stehlíky 
Carduelis chloris → stehlíky  
Carduelis spinus → stehlíky 
Carpodacus erythrinus → pinkovité 
Casuariidae → kazuárovité 
Casuarius bennetti → kazuárovité 
Casuarius casuarius → kazuár prilbový 
Casuarius unnapendiculatus → kazuárovité 
Cephalopterus → kotingovité 
Certhia brachydactyla → kôrovníkovité 
Certhia familiaris → kôrovník dlhoprstý 
Certhiidae → kôrovníkovité 
Ceyx fallax → rybárikovité 
Ceyx lecontei → rybárikovité 
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) – čeľaď → 
kulíkovité (Charadriidae), rad → bahniaky 
(Charadriiformes), veľkosť 32 – 33 cm, hmot-
nosť 170 – 300 g. Charakteristický je dlhý pe-
rovitý chocholček na hlave (Obr. 10.). Vrch 
hlavy, tvárová časť a hrdlo sú čierne. Na lícach 
a po stranách krku sú biele škvrny. Brušná časť 
je biela. Chrbtová časť tela je tmavozelená. 
Krídla sú na koncoch nápadne široké, letky sú 
modročierne. Počas letu sú krídla v podpazuší 
a spodné krovky biele. Let je zaujímavý, najmä 
na jar robia vo vzduchu nad poľami prudké 
obraty, pri ktorých sa obracajú na chrbát alebo 
náhle rýchlo stúpajú. Rozšírený je v palear-
ktickej oblasti. Naše populácie sú sťahovavé a 
zimujú na atlantickom pobreží, v Stredozemí a 
v severnej Afrike. Vyskytuje sa pri mokra-
diach, v okolí rybníkov, na vlhkých lúkach, 
poliach a pasienkoch. Hniezdenie začína v 
marci až apríli. Žijú v monogamii, aj keď bola 
zistená aj polygamia. Hniezdo býva umiestnené 
na málo zarastených, zvyčajne aj suchších mies-
tach. Je ním malá kotlinka v zemi vystlaná steb-
lami a suchými rastlinami. Znáška obsahuje 
zvyčajne 4 vajíčka, ojedinele aj 3 alebo 5. Ich 
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sfarbenie je žltohnedé s drobnými alebo veľký-
mi čiernohnedými až čiernymi škvrnami. Zná-
šané sú denne a ich inkubácia trvá 24 – 25 nie-
kedy až 30 dní. Mláďatá sa liahnu dobre vyvi-
nuté a po 1 – 2 dňoch opúšťajú hniezdo. Rodičia 
ich asi 5 – 6 dní ešte mimo hniezda zahrievajú. 
Zahrieva ich zvyčajne samica, samec obyčajne 
stráži. Mláďatá sú schopné lietať na krátke 
vzdialenosti asi vo veku 33 – 35 dní, úplne až 
okolo 50. dňa života. Následne sa rodiny združu-
jú do kŕdľov. Môžu sa dožiť 10 až 15 rokov. 
Potravu tvoria rôzne bezstavovce, najmä hmyz 
a jeho larvy, ale aj drobné stavovce (žaby, ry-
by).                 PP 

Obr. 10. Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) (podľa GAISLER 1983).  
 
Ciconia boyciana → pozri heslo „bocian biely“ 
Ciconia ciconia → bocian biely 
Ciconia nigra → bocian čierny 
Ciconiidae → bocianovité 
Ciconiiformes → brodivce 
cievna sústava vtákov – srdce je rozdelené na 
dve predsiene a dve komory. Z ľavej komory 
vystupuje jediná tepna – pravá aorta. V porov-
naní s cicavcami je značne veľké, pričom men-
šie druhy majú relatívne väčšie srdce (napr. u 
kolibríkov tvorí 20 – 28 % hmotnosti tela). 
Rýchly je aj tep (400 – 1200 tepov za min.). 
Okysličená krv je privádzaná z pľúc dvoma 
pľúcnymi žilami (venae pulmonales), ktoré sa 
spájajú pred vstupom do ľavej predsiene. Kar-
dinálne žily zanikajú a do pravej predsiene 
vchádza zadná dutá žila (vena cava caudalis) a 
dve predné duté žily (venae cavae craniales), 
ktoré privádzajú krv z tela. Na rozdiel od cicav-
cov majú vtáky ešte vrátnicový obeh v oblič-
kách. Množstvo erytrocytov kolíše. Napr. pštros 
ich môže mať 1,6 mil. v 1 mm3  a kolibrík 6,5 
miliónov v 1 mm3. Leukocytov je 3 až 10-krát 
viac než u cicavcov. V čase ohrozenia z pod-
chladenia nôh a plávacích blán dôjde k uzavre-
tiu arteriovenóznych anastomóz, čím krv je nú-
tená prestupovať kapilárnou sieťou kože a tá je 
dostatočne zahrievaná. Oproti cicavcom majú aj 
vyššiu telesnú teplotu (40 – 44 °C).      ĽK 
Cinclidae → vodnárovité 
Cinclus cinclus → vodnár obyčajný 

Circus aeruginosus → kaňa močiarna 
Circus cyaneus → pozri heslo kaňa močiarna 
Circus pygargus → pozri heslo kaňa močiarna 
Cisticola juncidis → cistovníkovcovité 
Cisticolidae → cistovníkovcovité 
cistovníkovcovité (Cisticolidae) – čeľaď, rad 
→ spevavce (Passeriformes), malé druhy do-
sahujúcich veľkosť okolo 10 až 12 cm. Sfarbe-
nie je zväčša nenápadné v odtieňoch sivej a 
hnedej farby, chvost je krátky. Niektoré druhy 
je dosť ťažko rozlíšiť, lepšie sa determinujú 
pomocou spevu. Žijú prevažne v otvorených 
habitatoch. Hniezdo je postavené zo suchých 
stebiel trávy, znáška obsahuje 2 až 4 vajíčka. 
Vyskytujú sa v Afrike, Ázii a v Austrálii, pri-
čom centrum rozšírenia je v Afrike. Jeden druh 
cistovníkovec ryšavý (Cisticola juncidis) žije 
aj v južnej Európe (Obr. 11.). Známych je 122 
druhov.                 PP 

Obr. 11. Cistovníkovec ryšavý (Cisticola juncidis). 
 
cistovníkovec ryšavý → cistovníkovcovité 
Clangula hyemalis → kačicovité 
Coccothraustes coccothraustes → glezg obyčajný 
Coliiformes → myšovce 
Colius striatus → myšovce 
Columba livia → holubovité 
Columba livia forma domestica → holubovité 
Columba oenas → holubovité 
Columba palumbus → holubovité 
Columbiformes → holuby 
Coracias garrulus → krakľa belasá 
Coraciiformes → krakľovce 
Corvidae → krkavcovité 
Corvus corax → krkavec čierny 
Corvus corone → vrana obyčajná 
Corvus frugilegus → krkavcovité 
Corvus monedula → krkavcovité 
Corythaeola cristata → banániarovité 
Cotingidae → kotingovité 
Cracidae → hokovité 
Crex crex → chrapkáč poľný 
Crotophaga sulcirostris → ostronos vrúbkozobý 
Crypturellus obsoletus → tinama gaštanová 
Cuculidae → kukučkovité 
Cuculiformes → kukučky 
Cuculus canorus → kukučka obyčajná 
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Cygnus columbianus → kačicovité 
Cygnus cygnus → kačicovité 
Cygnus olor → labuť veľká 
Cypsiurus balasiensis → krátkonožce 
čaja → anhimovité 
čaja obojková → anhimovité 
čajka malá → čajkovité 
čajka morská → čajky 
čajka sivá → čajkovité 
čajka smejivá (Larus ridibundus) – čeľaď → 
čajkovité (Laridae), rad → bahniaky (Charadrii-
formes), veľkosť 36 – 38 cm, hmotnosť 200 – 
390 g. Najbežnejší u nás sa vyskytujúci druh 
čajky☺. V svadobnom šate je hlava hnedá až 
čiernohnedá. V zimnom šate ostáva čierny iba 
predný okraj oka. Chrbtová časť a vrch krídel je 
sivý, s výnimkou bieleho predného okraja krí-
del. Zvyšok tela je biely. Nohy a zobák sú čer-
vené. Rozšírená je v palearktickej oblasti, pri-
čom bola pozorovaná v Grónsku, na Špicber-
goch, Aleutách a aj na východnom pobreží se-
vernej Ameriky. V mimohniezdnej dobe je čas-
to synantropná. U nás hniezdi najmä na rybní-
koch s bohatou vegetáciou, na slepých rame-
nách riek a pri rôznych mokradiach. Na ťahu a v 
zime sa zdržiava predovšetkým v okolí riek a v 
mestách, ale tiež na čerstvo pooraných poliach. 
V severných oblastiach je sťahovavá, v južných 
stála alebo prelietavá. Hniezdi v kolóniách, v 
ktorých môžu hniezdiť desiatky až tisícky pá-
rov. Hniezdo je umiestnené na vode, vodných 
rastlinách, v pobrežnej vegetácii alebo na plyt-
kých ostrovoch. Je monogamná. Hniezdenie 
začína od polovice apríla. do polovice mája. 
Znáška obsahuje zväčša 3 vajíčka, niekedy aj 2 
alebo 4. Sú olivovohnedé, zelenohnedé so 
spodnými sivými a vrchnými hnedými škvrna-
mi. Ich sfarbenie často dosť varíruje. Inkubácia 
trvá 22 – 24 dní a začína znesením posledného 
vajíčka Mláďatá sa liahnu dobre operené a hneď 
sú schopné pohybovať sa v okolí hniezda. Stara-
jú sa o ne obaja rodičia asi do veku 5 týždňov, 
keď sú schopné už lietať. Môžu sa dožiť 25 – 30 
rokov. Potrava je prevažne živočíšna. Tvorí ju 
hmyz a jeho larvy, ryby, ale aj drobné cicavce. 
Často zberajú v mestách aj rôzne odpadky. Nie-
kedy žerú aj rôzne plody.        PP 
čajka striebristá (Larus argentatus) – čeľaď 
→ čajkovité (Laridae), rad → bahniaky (Cha-
radriiformes), veľkosť 54 – 56 cm, hmotnosť 
850 – 1300 g. Sfarbenie je biele, len chrbát a 
vrchná časť krídel je svetlo sivomodrá. Konce 
krídel sú čierne s bielymi škvrnami na špičkách 
letiek. Zobák je žltý s výraznou červenou škvr-
nou na spodnej čeľusti. Nohy sú mäsovej farby. 
Rozšírená je v palearktickej oblasti a v rámci 
svojho areálu vytvára mnoho poddruhov. Počas 
hniezdenia sa vyskytuje na morskom pobreží, 
ale aj pri vnútrozemských jazerách alebo veľ-
kých tokoch. V mimohniezdnom období zalieta 

                                                   
☺ na severnom Slovensku začína byť bežnejšia Larus 
cachinans – poznámka recenzenta 

vo väčšom počte aj do vnútrozemia. Niektoré 
populácie sú stále, niektoré sa presúvajú. Hniez 
di zvyčajne v kolóniách na trávnatých ostrovče-
koch, v piesočných dunách, zriedka aj na skal-
ných útesoch. Správanie tohto druhu je veľmi 
dobre preštudované a patrí k modelovým dru-
hom v etologickom výskume. Hniezdo je veľké, 
postavené z rôzneho materiálu (tráva, mach, 
chaluhy a iné). Znáška začína v polovici apríla 
až v máji a hniezdia 1 x do roka. Obsahuje oby-
čajne 3 vajíčka, niekedy od 2 – 6 a ich sfarbenie 
je variabilné – olivovo žltohnedé, niekedy so 
zeleným nádychom alebo sivožlté so sivými až 
fialovo sivými škvrnami. Znášané sú každý 
druhý deň, inkubácia začína po znesení prvého 
a trvá 24 – 29 dní. Rodičia sú monogamní a 
spolu sa starajú o mláďatá až do veku asi 6 týž-
dňov, keď nadobudnú mláďatá schopnosť lietať. 
Hniezdiť začínajú vo veku 3 – 5 rokov. Môžu 
sa dožiť 35 rokov, v zajatí dokonca až 50. Po-
trava je prevažne živočíšna. Tvoria ju rôzne 
morské živočíchy, zdochliny a zvyšky a tiež 
rôzne odpadky. Často však plieni aj hniezda 
iných vtákov, zistený bol aj kanibalizmus ale 
loví aj drobné spevavce vysilené na ťahu. U 
nás nehniezdi, vyskytuje sa zriedkavo iba v 
mimohniezdnom období. Častejšie sú však 
druhy blízko príbuzné, v minulosti označované 
ako poddruhy tohto druhu Larus cachinans a 
Larus michahelis.               PP 
čajka tmavá → čajkovité 
čajka trojprstá → čajkovité 

Obr. 12. Čajka morská (Larus marinus) (podľa HARRISON 1975).  
 
čajkovité (Laridae) – čeľaď, rad → bahniaky 
(Charadriiformes). Hornú čeľusť zobáku tvorí 
jednoliata nezložená rohovina. Na každej strane 
prsnej kosti sú dva výrezy. Na nohách sú dobre 
vyvinuté plávacie blany, pri niektorých rodoch 
dosť vykrojené. Niektorým druhom môže chý-
bať palec. Hniezdia na zemi, prevažne v koló-
niách. Sú omnivorné. Rozšírené sú po celom 
svete. Žijú na pobreží morí alebo aj pri väčších 
vnútrozemských tokoch. Známych je 54 dru-
hov. U nás bol zaznamenaný výskyt 18 druhov 
napr. → čajka smejivá, → č. striebristá, č. malá 
(L. minutus), č. tmavá (L. fuscus), č. sivá (L. 
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canus), č. trojprstá (Rissa tridactyla), u 8 z nich 
bolo zistené aj hniezdenie.              PP 
čajky (Lari) – podrad, rad → bahniaky (Cha-
radriiformes), s charakteristickými dlhými, úz-
kymi krídlami a plávací blanami na nohách. 
Podľa niektorých systémov zaraďované do sa-
mostatného radu Lariformes. Palec je krátky a 
slabý, u niektorých úplne chýba. Zobák je 
stredne dlhý, u niektorých priamy (rybáre), u 
iných (čajky a pomorníky) prekrýva na konci 
horná čeľusť spodnú. Perie je husté a priliehavé, 
čo súvisí s životom pri vode. Dobre je vyvinutá 
aj mazová žľaza. Tvar chvosta je variabilný: od 
vidlicovitého u rybárov až po klinovitý a za-
okrúhlený s predĺženými prostrednými perami u 
pomorníkov. Veľkosť je tiež rôzna. Medzi naj-
menšie patrí rybár malý (Sterna albifrons), kto-
rý váži asi 45 g a najväčším je čajka morská 
(Larus marinus), ktorá váži 1800 g s rozpätím 
krídel až 170 cm (Obr. 12.). Rozšírené sú na 
všetkých kontinentoch, ale väčšina druhov obý-
va severnú pologuľu. Patria k 4 čeľadiam: po-
morníkovité (Stercorariidae), → čajkovité (La-
ridae), → rybárovité (Sternidae) a → zobáľovité 
(Rhynchopidae), ktoré žijú v Afrike, Indii a 
Amerike. Známych je 101 druhov, z ktorých na 
našom území bolo zaznamenaných 21 a u 8 z 
nich aj hniezdenie. Žijú v okolí rôznych typov 
vôd, mnohé druhy najmä na morskom pobreží, 
mnohé však iba výlučne vo vnútrozemí. Sú 
veľmi dobrí letci. Hniezdia prevažne vo veľ-
kých kolóniách a hniezda sú umiestnené zväčša 
na zemi, dosť slabo vystlané. Mláďatá sú nidi-
fúgneho typu, ale dlhší čas sa zdržujú na hniez-
de, kde im rodičia prinášajú potravu. Sú poly-
fágne. Živočíšna potrava však prevláda nad 
rastlinnou. Rybáre chytajú strmhlavým pádom 
do vody rybky. U niektorých druhov sa vyvinul 
potravný parazitizmus a kradnú korisť slabším 
druhom. Na tento spôsob získavania potravy sa 
špecializovali najmä pomorníky. Ťah na väčšie 
vzdialenosti sa vyvinul u rybárov. Známy je 
rybár dlhochvostý (Sterna paradisaea), ktorý 
hniezdi v arktickom pásme a tiahne na zimu až 
k okrajom Antarktídy.         PP 
čaplička vlasatá → volavkovité 
čapľovcovité (Dromadidae) – čeľaď, rad → 
bahniaky (Charadriiformes), stredne veľké vtá- 
ky (38 – 41 cm), čiernobielo sfarbené s dlhšími 
nohami a zobákom. Rozšírené na východe  Afri 
ky, Arabského polostrova, západnej Indie. 
Známy 1 druh čapľovec strakatý (Dromas ardeo 
la). Živí sa krabmi, pričom malé jedince prehlt 
ne celé, veľkým najprv zatrasie aby ho omráčil 
a potom ho rozďobe. Výnimočne konzumuje aj 
iné Crustacea. Znáša 1, občas 2 vajíčka.        ZO 
čečetka → stehlíky 
čegrava veľkozobá → rybáre 
červenák karmínový → pinkovité  
červenokrčka pestrá → bernikly 
červienka obyčajná/slávik červienka, čer-
vienka (Erithacus rubecula) – čeľaď → droz-
dovité (Turdidae), rad → spevavce (Passeri-

formes). Dĺžka 14 cm, hmotnosť 16 – 22 g 
(Obr. 13.). Má tehlovočervené čelo, krk a ná-
prsenku, vrch tela sivohnedý. Po zemi rýchlo 
behá s trochu zvesenými krídlami a často robí 
drepy. Rozšírená v Európe po Malú Áziu a v 
severnej Afrike. Patrí k druhom čiastočne sťa-
hovavým, v západnej a južnej Európe je stálym 
druhom. Naše populácie zimujú v Stredomorí 
vrátane severnej Afriky. Hniezdi v porastoch s 
hustými krovinami v lesoch, remízkach, sta-
rých parkoch, záhradách. Prilieta počas marca, 
apríla a odlieta v októbri, novembri. Hniezdi 
od apríla do júla. Aj keď miesto na hniezdenie 
vyberajú obaja partneri, stavia ho len samička. 
Hniezdo v jamke, polo dutine i dutine je posta-
vené z machu, lístia korienkov a vystlané jem-
nými steblami, srsťou a perím. Samička znáša 
5 – 6 vajíčok (2,4 g, 19,8 x 15,1 mm), ktoré 
majú na smotanovo bielom podklade hrdzavé 
bodky. Sedí len samička 13 – 14 dní, kým 
samček ju kŕmi. Mláďatá sú v hniezde kŕmené 
oboma rodičmi 13 – 15 dní, po vyletení ešte asi 
8 dní. Živia sa prevažne drobnými bezstavov-
cami, na jeseň a v zime aj bobuľami.      ZO 

Obr. 13. Červienka obyčajná (Erithacus rubecula).  
 
čížik → stehlíky 
člnozobcovité (Balaenicipitidae) – čeľaď, rad 
→ brodivce (Ciconiiformes). Sú to veľké dl-
honohé brodivé vtáky s obrovským zobákom. 
Majú 120 cm. Rozšírené sú vo východnej a 
strednej Afrike. Žijú v bažinách. Známy 1 druh 
člnozobec veľký (Balaeniceps rex), ktorý je 
ohrozený. Majú unikátny 19 cm dlhý a takmer 
rovnako široký zobák (Obr. 14.). Má ostré ok-
raje, vrchná čeľusť je podobne ako u pelikánov 
silno kýlovo zahnutá a zakončená ostrým nech-
tom, ktorý slúži na zachytenie šmykľavej ko-
risti. Mohutný zobák slúži na chytenie a vy-
tiahnutie koristi z hustej vegetácie a na nosenie 
vody. Pri veľkých teplotách rodičia nosia vodu 
v zobáku a polievajú ňou vajíčka i mláďatá, 
ktoré sa dokážu ísť napiť samé až vo veku 1 
mesiaca. Veľká hlava, krátky, široký a hrubý 
krk. Široké krídla sú dobre prispôsobené na 
vznášanie a dovoľujú im takmer vertikálne 
vzlietnutie a pomáhajú pri chytaní rýb. Pri lete 
majú krk pokrčený aby ťažký zobák bol čo 
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najbližšie k telu, kvôli ťažisku. Pri pohybe po 
vegetácii sa často ponoria až po holenné kosti, 
majú dlhé prsty aby sa rozložila ich hmotnosť. 
Sú samotárske a aj keď kŕmia mláďa, často 
zbierajú potravu na rôznych koncoch teritória. 
Počas obdobia sucha, keď sú ryby skoncentro-
vané na malom priestore a člnozobce sú nútené 
chytať viaceré na jednom mieste, nie sú voči 
sebe agresívne. Zvyčajne potravu zbierajú po 
11 hod. dopoludnia a v prípade potreby, naprí-
klad počas  inkubácie, vydržia až 4 dni bez 
potravy. Sú diurnálne a iba zriedkavo sa kŕmia 
v noci aj to len pri silnom mesačnom svetle, 
prípadne v nádržiach osvetlených rybármi. 
Člnozobec sa bežne pohybuje pomaly na zemi v 
blízkosti vody a počas lovenia alebo odpočinku 
trávi dlhý čas bez pohybu. Živí sa rybami rôznej 
veľkosti (rod Protopterus, Polypterus, Tilapia), 
tiež vodnými hadmi, žabami, jaštericami, va-
ranmi, a mladými korytnačkami. Počas lovu 
sa  len veľmi pomaly pohybuje alebo len stojí.  

Obr. 14. Člnozobec veľký (Balaeniceps rex).  
 
Pri tom má zobák sklonený kolmo dole a sle-
duje oboma očami, pričom využíva aj sluch. 
Keď chytí rybu, naberie do zobáka mnoho rast-
lín, preto hýbe čeľusťami zo strany na stranu 
aby sa zbavil rastlín a rybu potom zje. Hniez-
denie začína prebiehať v rôznom čase, podľa 
územia. Súvisí s výškou hladiny vody, zvyčaj-
ne je to na začiatku obdobia sucha keď začína 
hladina klesať a mláďatá opúšťajú hniezdo na 
začiatku obdobia dažďov. Pri hniezdení nikdy 
nevytvára kolónie – hniezda sú vzdialené od 
seba až 100 km, teritórium má 2,5 – 3,8 km2. 
Hniezdo je umiestnené v jeho strede a vtáky 
nehľadajú potravu v okruhu menšom ako 200 
m od neho. Keď sa objaví konkurent, začne 
klepať zobákom, prípadne mu vyskočí na chr-
bát. Hniezdo je umiestnené na plávajúcich ale-
bo pevných ostrovčekoch. Používa ho aj nie-
koľko rokov. Kladie 1 – 3 kriedovobiele vajíč-
ka v intervale do 5 dní (80 – 90 x 57 – 61 mm), 
ktoré však rýchlo zhnednú. Inkubácia (od 1. 
vajíčka) trvá 30 dní, sedia obaja rodičia a mlá-

ďatá sa liahnu asynchrónne. Počas inkubácie 
ich často otáčajú nohami alebo zobákom a 
chladia ich. Pri vyliahnutí zobák nedosahuje 
veľké rozmery, často ani pri opustení hniezda. 
Rodičia kŕmia mláďatá 1 – 3 x denne, neskôr 5 
– 6 x. Asi po 35 dňoch im začne rásť perie a po 
95 – 105 dňoch opúšťajú mláďatá hniezdo. 
Najmenej 1 týždeň sú závislé na rodičoch, po-
hybujú sa však v blízkosti hniezda, pokúšajú sa 
lietať. Odchovanie viac ako 1 mláďaťa na 1 
pár je len veľmi zriedkavé. Celkove ich žije len 
niekoľko tisíc (11 000 v r. 1986).      ZO 
člnozobec veľký → člnozobcovité 
čorík bahenný → rybáre 
čorík bielokrídly → rybáre 
čorík čierny → rybáre 
Dacedo novaeguinae → rybárikovité 
ďateľ bielochrbtý → ďatľovité 
ďateľ čierny → tesár čierny 
ďateľ hnedkavý → ďatľovité  
ďateľ malý (Dendrocopos minor), čeľaď → 
ďatľovité (Picidae), rad → ďatľovce 
(Piciformes). Je našim najmenším druhom ďatľa 
s veľkosťou sýkorky. Je rozšírený takmer po 
celom Slovensku, ale vyhýba sa súvislým 
horským lesom. Na rozdiel od iných druhov 
ďatľov si potravu získava skôr zberom na 
tenkých konárikoch, ktoré už väčšie ďatle 
neudržia. Na hniezdenie si však dutinu dokáže 
vydlabať sám, pričom rovnako ako ostatné druhy 
si na každé hniezdenie robí novú dutinu.     MB 
ďateľ prostredný → ďatľovité  
ďateľ trojprstý → ďatľovité  

Obr. 15. Ďateľ veľký (Dendrocopos major). 
 
ďateľ veľký (Dendrocopos major) – čeľaď → 
ďatľovité (Picidae), → ďatľovce (Piciformes), 
veľkosť 23 cm, hmotnosť 60 – 100 g (Obr. 
15.). Má kontrastné bielo – čierno – červené 
sfarbenie. Na spodnej časti tela je biely so sil-
ným hnedým nádychom. Krídla má čierne, 
pričom na lopatkách má veľkú bielu škvrnu, 
kým letky sú bielo škvrnité, v dôsledku čoho 
sa na zloženom krídle vytvárajú priečne biele 
pásiky. Samec má – na rozdiel od samice – na 
temene hlavy červenú plôšku. Mláďatá majú 
celé temeno červené. Let je výrazne oblúkovi-
tý, pričom sa strieda trepotanie krídel z fázami 
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pokoja. Žije v lesoch všetkých typov od nížin 
až po hornú hranicu lesa, tiež vo väčších par-
koch a záhradách. Rozšírený je v palearktickej 
oblasti. Niektoré poddruhy obývajú aj Kanár-
ske ostrovy a severozápadnú Afriku. Hniezdi v 
dutinách, ktoré si sám vydlabáva, zriedkavo sa 
vracia do starej dutiny. Páry žijú počas celého 
roka v širšom okolí hniezda. Samec označuje 
svoje teritórium bubnovaním na stromy. 
Hniezdi raz za rok, znáška obsahuje 4 – 7 čisto 
bielych, silno lesklých vajíčok. Inkubácia trvá 
12 – 13 dní a rodičia sa pri nej striedajú, pri-
čom v noci sedí iba samec. Mláďatá zostávajú 
v hniezde 17 – 25 dní. Hneď po vyletení sú 
schopné samostatne si zbierať potravu. Najvy-
šší vek okrúžkovaného jedinca dosiahol 9 ro-
kov. V jarnom a letnom období prevažuje v 
jeho potrave rôzny hmyz, ktorý často vydlabá-
va spod kôry. Je významným predátorom pod-
kôrneho hmyzu. V období od augusta do marca 
prevažujú v jeho potrave semená ihličnatých 
resp. listnatých stromov. Šišky často odtrhne 
zobákom a odnesie ich do nejakej štrbiny alebo 
úzkej vidlice, kde si ich zakliesni a spracuje. 
Často tiež zobákom „okrúžkuje“ stromy, a 
potom z nich olizuje vytekajúcu miazgu.      PP 

Obr. 16. Ďateľ hnedkavý  (Dendrocopos syriacus).  
 
ďatlovce (Piciformes) – rad vtákov, ktoré sú 
charakteristické zygodaktylnou končatinou a 
silným, priamym (čeľaď → ďatľovité) u nie-
ktorých druhov mierne zahnutým zobákom 
(čeľaď → tukanovité). Zygodaktylná končatina 
je prispôsobená na šplhanie, dva prsty smerujú 
dopredu a dva dozadu, u niektorých (z našich 
druhov u ďubníka trojprstého) však dochádza k 
redukcii palca. Pri šplhaní po stromoch im 
pomáhajú aj chvostové perá, ktoré majú tvrdé 
kostrnky slúžiace ako opora. Sú malé až stred-
ne veľké. K najmenším patria drobné asi 10 – 
12 g vážiace ďatle z čeľade Picuminae a naj-
väčší je ďateľ cisársky z Mexika dosahujúci 
dĺžku 55 cm. Známych je 380 druhov, ktoré sa 
vyskytujú po celom svete s výnimkou Austrá-
lie, Papuy Novej Guinei a Madagaskaru, ťaži-
sko výskytu sa nachádza v tropickom pásme. 
Väčšina druhov predstavuje stromové formy. 

Žijú vo všetkých typoch lesov, niektoré sa pri-
spôsobili aj životu v otvorenej stepnej krajine. 
Hniezdia v stromových dutinách, ktoré si väč-
šinou sami vydlabú, niektoré druhy hniezdia 
vo vyhrabaných zemných norách. → Medoz-
vestkovité (Indicatoridae) majú ako jediné vy-
vinutý → hniezdny parazitizmus. Väčšina dru-
hov sa živí výlučne živočíšnou potravou. Ide 
najmä o hmyz a jeho vývinové štádiá. Druhy z 
čeľade tukanovitých sa živia rastlinnou potra-
vou, hlavne semenami a plodmi. V niektorých 
systémoch je do tohto radu zaraďovaná aj če-
ľaď → jagavcovité (Galbulidae). Sú mono-
gamné, o mláďatá sa starajú obidvaja rodičia. 
Vajíčka sú čisto biele. Mláďatá sa liahnu slepé 
a u väčšiny aj holé a majú dobre vyvinuté pä-
tové hrbolky. U nás žije 10 druhov z čeľade → 
ďatľovitých (Picidae).         PP 
ďatľovité (Picidae) – čeľaď, rad → ďatľovce 
(Piciformes). Malé a stredne veľké vtáky so 
šplhavými nohami a tvrdými chvostovými pe-
rami. Zobák je silný, priamy a dlátovitý. 
Hniezdia v stromových dutinách. V rámci celej 
čeľaď je známych 211 druhov, ktoré žijú po 
celom svete okrem polárnych oblastí, Mada-
gaskaru a austrálskej oblasti. U nás žije 10 
druhov: → krutohlav obyčajný, → žlna sivá, 
→ žlna zelená, → tesár čierny, → ďateľ veľký, 
ďateľ hnedkavý (Dendrocopus syriacus) (Obr. 
16.), ď. prostredný (D. medius), ď. bielochrbtý 
(D. leucotos), → ď. malý, ďubník trojprs-
tý/ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus).       PP 

Obr. 17. Dážďovník obyčajný (Apus apus) (podľa BEZZEL 1985). 
 
dážďovník obyčajný/dažďovník tmavý (Apus 
apus) – čeľaď dážďovníkovité (Apodidae), rad 
→ krátkonožce (Apodiformes). Jeden z dvoch 
druhov, ktoré sa vyskytujú u nás (jediný ktorý 
u nás hniezdi). Často býva zamieňaný s lasto-
vičkou, ktorá patrí do radu spevavcov (Passeri-
formes). Je celý čierny, s kosákovitými kríd-
lami (Obr. 17.), typickým trhavým letom a 
tiahlym, prenikavým hlasom. U nás hniezdi od 
nížin až do vrchov (max. 2000 m). Prilieta 
koncom apríla, začiatkom mája, odlieta už 
koncom júla a hlavne v prvej polovici augusta. 
Zimuje v južnej Afrike. Pôvodný obyvateľ 
skalných stien je dnes najpočetnejší v intravi-
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láne miest a dedín, kde hniezdi v kolóniách 
pod strechami budov, v dierach stien, inde 
hniezdi aj v dutinách stromov, v búdkach a 
skalných štrbinách. Hniezdo je ploché zo ste-
biel, tráv, peria, lístia. Materiál je zlepovaný 
slinami, ktoré na vzduchu tuhnú. Hniezdi raz 
do roka a kladie 2 – 3 vajíčka. Doba sedenia na 
vajíčkach je okolo troch týždňov. Vývin na 
hniezde trvá dlho, vyše 40 dní. Známy je 
schopnosťou hladovať niekoľko dní, keď upa-
dá do strnulosti. Živí sa hlavne drobným hmy-
zom, čiastočne pavúkmi, ktoré zbiera v povet-
rí.          ĽK 
dážďovník palmový → krátkonožce 
dážďovník skalný → krátkonožce 
dážďovník tmavý → dážďovník obyčajný 
Delichon urbica  → belorítka obyčajná 
Dendrocolaptidae → klzáčikovité 
Dendrocopos leucotos → ďatľovité 
Dendrocopos major → ďateľ veľký 
Dendrocopos medius → ďatľovité 
Dendrocopos minor → ďateľ malý 
Dendrocopos syriacus → ďatľovité 
Diomedea amsterdamensis → albatrosovité 
Diomedea exulans → albatrosovité 
Diomedea irrorata → albatrosovité 
Diomedea melanophris → albatrosovité 
Diomedeidae → albatrosovité 
dodo → dront maurícijský 
dravce (Falconiformes) – rad vtákov charak -
teristických tvarom zobáka a morfológiou nohy. 
Horná čeľusť zobáka je v prednej polovici 
zahnutá smerom nadol a vytvára ostrý špic. 
Koreň zobáka a okolie nozdier pokrýva tuhá 
zrohovatelá koža, tzv. ozobie. Kostra je silno 
pneumatizovaná, väčšina druhov má aj masívne 
kosti. Nohy sú pomerne dlhé, s dlhými a 
pohyblivými prstami, ktoré majú dlhé, zahnuté 
a ostré pazúry. Majú dôležitú funkciu pri 
uchopení a usmrtení koristi, ktorou sú rôzne 
živočíchy. Krycie perie je dosť tvrdé. Pernice a 
nažiny sú riedko pokryté prachovým perím. 
Operenie na holennej časti nôh býva niekedy 
predĺžené. Dobre vyvinutá je aj nadchvostová 
žľaza a zväčša operená. Zo zmyslov je naj- 
dokonalejší zrak. Oči umožnujú binokulárne 
videnie. Veľmi ostrý zrak zabezpečujú dve až 
tri žlté škvrny na sietnici oka. Tráviaca sústava 
je prispôsobená na mäsitú potravu. Väčšina 
druhov trávi aj kosti. Iba nestráviteľné zvyšky 
srsti a peria sú vyvrhované v podobe vývržkov. 
Majú zakrpatené slepé črevá, pri kondoroch 
úplne chýbajú. Hniezdia na stromoch, skal- 
natých rímsach, holých skalách, obsadzujú 
hniezda iných vtákov a druhy žijúce v stepi 
hniezdia na zemi. Hniezdeniu predchádzajú tzv. 
svadobné lety, pri ktorých krúžia vysoko nad 
hniezdom, dorážajú na seba a robia nálety na 
hniezdo. Väčšina dravcov sú veľmi dobrí letci. 
Najrýchlejší sokol sťahovavý (Falco pere- 
grinus) môže dosiahnuť rýchlosť až 260 km/h. 
Mnoho zástupcov patrí medzi ohrozené druhy 
vtákov, často kvôli zmenám biotopov, ne- 

dostatku hniezdnych možností, vplyvu použí- 
vania pesticídov v poľnohospodárstve. Dlhú 
tradíciu v dejinách ľudstva má aj sokoliarstvo - 
používanie dravcov na lov alebo chov pre 
okrasu. Kvôli tomuto sú niektoré druhy, najmä 
sokolov celosvetovo ohrozené, pretože mláďatá 
bývajú vyberané z hniezd. Známych je celkovo 
290 druhov. Tradične sa delí rad na 4 podrady: 
Cathartae, Accipitres, Sagittarii a Falcones. → 
Kondory (Cathartes) majú iba jednu čeľaď Cat-
hartidae, podobne hadožrúty (Sagitarii) s jednou 
čeľaďou hadožrútovité (Sagittariidae) zahŕňajú 
iba jeden druh → hadožrút nohatý. Podrad Ac-
cipitres sa delí na dve čeľade: jastrabovité → 
(Accipitridae), kršiakovité (Pandionidae) s jed-
ným druhom kršiak rybár (Pandion haliaetus) 
a podrad Falcones má jednu čeľaď sokolovité 
(Falconidae).                PP 
Drepanididae → mamovité 
Dromaiidae → emuovité 
Dromaius novaehollandiae → emu hnedý 

Obr. 18. Dront maurícijský (Raphus cuculatus). 
 
dront maurícijský, dodo (Raphus cucullatus) – 
čeľaď drontovité (Raphidae), rad → holuby 
(Columbiformes). Vyhynutý vták s hmotnosťou 
23 kg a výškou približne 1 meter, známy tiež 
pod menom vták dodo (Obr. 18.). Z rôznych 
dochovaných prameňov je zrejmé, že tento vták 
mal modrosivé sfarbenie a výrazný 20 cm dlhý 
zobák hákovito zakončený. Krídla mal veľmi 
malé, takže nebol schopný lietať. Taktiež štruk-
túra hrudných kostí nedovoľovala lietanie. Po-
travu tvorili najmä rôzne plody. Hniezdil na 
zemi. Žil výlučne na ostrove Maurícius. Dlho 
pretrvával názor, že bol vyhubený vďaka nad-
mernému lovu, vzhľadom k tomu, že žil na 
ostrove nebál sa ľudí. Veľký podiel na jeho 
vyhubení však mali aj domáce zvieratá, ktoré 
boli dovozené na ostrov a plienili jeho hniezda. 
K jeho vymretiu došlo približne sto rokov po 
jeho objavení, okolo roku 1700.            PP 
drop malý → dropy 
drop fúzatý → dropy 
drop obojkový → dropy 
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drop veľký → dropy 
dropy (Otididae) – čeľaď, rad → žeriavy (Grui-
formes), vtáky vysoké 40 – 120 cm, s dlhým 
krkom (16 – 17 stavcov), krátkym silným zobá-
kom a silnými nohami. Patrí sem drop malý/d. 
obojkový, (Tetrax tetrax), d. veľký/d. fúzatý 
(Otis tarda), žijúci na otvorených priestran-
stvách (polia, lúky), ktorý má až 20 kg. Živí sa 
rastlinnou aj živočíšnou potravou. Hniezdi na 
zemi, v znáške má zvyčajne 2 vajíčka, pohlavnú 
dospelosť dosahuje vo veku 4 – 5 rokov.      ZO 
drozd červenkavý → drozdovité 
drozd čierny (Turdus merula) – čeľaď → 
drozdovité (Turdidae), rad → spevavce (Passe-
riformes). Dĺžka 25 cm, hmotnosť 80 – 110 g. 
Samček je celý čierny až na oranžový zobák, 
samička je hnedá s hnedým až žltým zobákom. 
Rozšírený v Európe, cez Balkán a Prednú 
Áziu, Irán, Himaláje až k Tichému oceánu. 
Patrí k čiastočne sťahovavým druhom, v zá-
padnej Európe sú stále populácie v severnej a 
východnej Európe sťahovavé. Zo stredoeuróp-
skych je asi 1/3 vtákov sťahovavých. Je rozší-
rený na celom území Slovenska, hniezdi v list-
natých lesoch, vetrolamoch, remízkach, v po-
rastoch na sídliskách, parkoch, cintorínoch a 
pod. V mestách a obciach často prezimuje. 
Sťahovavé jedince, ktoré zimujú v južnej Eu-
rópe prilietajú v marci, apríli a odlietajú v sep-
tembri, októbri. Hniezdia od marca do júla, 2 – 
3 x ročne. Hniezda si stavia na kroch, stromoch 
ale i ľudských stavbách, výklenkoch, najčastej-
šie do výšky 10 m nad zemou, no nikdy nie na 
zemi. Základom hniezd sú konáriky, tráva, 
lístie, v ktorom môžu byť zapletené rôzne špa-
gáty, dokonca i drôt, prípadne mikroténové 
vrecko. Kotlinka je vystlaná jemnou trávou, 
korienkami. Samička kladie 3 – 5 bledozele-
ných vajíčok s hrdzavočervenými škvrnami 
(6,9 g, 29,4 x 21,6 mm). Samička sedí na va-
jíčkach 13 – 15 dní, mláďatá kŕmia obaja rodi-
čia 12 – 22 dní. Po vyletení z hniezda ich rodi-
čia kŕmia ešte 2 týždne i viac. Na jar prevláda 
živočíšna potrava (od mravcov, cez chrobáky, 
dážďovky, po pavúky a mnohonôžky), v lete a 
na jeseň aj rôzne dužinaté plody a v ľudských 
sídliskách veľmi často rôzne odpadky.      ZO 
drozd čvíkotavý → drozdovité 
drozd kolohrivý (Turdus torquatus) – čeľaď 
→ drozdovité (Turdidae), rad → spevavce 
(Passeriformes). Veľkosť 25 cm, hmotnosť 
100 – 130 g. Samček je celý čierny, na prsiach 
má biely priečny polmesiačikový pruh, 
samička je tmavohnedá, polmesiačikový pruh 
je belavý. Rozšírený v Európe a v Prednej 
Ázii. Je ťažný, zimuje v stredomorí, svernej 
Afrike v oblasti Atlasu a v Prednej Ázii. 
Obýva vyššie polohy u nás na strednom, 
severozápadnom a severovýchodnom Sloven- 
sku. Hniezdi 1, zriedkavo 2 x ročne od mája do 
júna. Hniezdo, ktoré stavia zvyčajne samička, 
je z vetvičiek lístia, vnútri je hlina a je vystlané 
trávou. Znáša 4 modrasté vajíčka s hnedočer- 

venými škvrnami. Sedí zvyčajne samička 
okolo 14 dní, mláďatá kŕmia obaja rodičia asi 
13 – 16 dní. Živí sa hmyzom, dažďovkami aj 
mäkkýšmi, ktoré zbiera na zemi ale aj 
mäkkými plodmi ako brusnice, čerešne, ktorú 
zbiera priamo z rastlín.        ZO 
drozd plavý → drozdovité 
drozd trskotavý → drozdovité 
drozdovité (Turdidae) – čeľaď, rad → spevav-
ce (Passeriformes). Menšie až stredne veľké 
druhy (11 – 33 cm) so silným mierne zahnu-
tým zobákom, silnými nohami a behákom po-
krytým rohovinovými štítkami. Krídla s 10 
ručnými letkami. Vtáky tejto čeľade nemajú 
vykrojený chvost. Patrí sem vyše 100 druhov, 
z našich napríklad → červienka, → slávik oby-
čajný, len na východnom Slovensku hniezdiaci 
s. veľký/s. tmavý (Luscinia luscinia), → s. 
modrák, → žltochvost záhradný, → žltochvost 
hôrny, → pŕhľaviar čiernohlavý, p. červenkas-
tý (Saxicola rubetra), skaliarik sivý (Oenanthe 
oenanthe), skaliar pestrý (Monticola saxatilis) 
→ drozd čierny. Okrem drozda čierneho žije u 
nás d. plavý (Turdus philomelos), ktorý má 
hnedú chrbtovú stranu a belavú brušnú časť s 
hnedým fŕkaním, a d. trskotavý (T. viscivorus). 
Vo vyšších polohách žije → d. kolohrivý, kto-
rý má na prsiach biely polmesiac pri čiernom 
zafarbení ostatného peria, a d. čvíkotavý (T. 
pilaris) s výraznou sivou hlavou.  V období 
ťahu možno vidieť aj d. červenkavého (T. ilia-
cus) žijúceho v severnej Európe a i.        ZO 
Dryocopus martius → tesár čierny 
ďubník trojprstý → ďatľovité 
dudkovité (Upupidae) – čeľaď, rad → krak- 
ľovce (Coraciiformes). Pestro zafarbené, na 
hlave majú chocholík. Dlhý, štíhly zobák. 
Rozšírené v Európe, Ázii, Afrike. Hniezdia 
v dutinách, živia sa hmyzom. Patrí sem 1 rod 
s jedným druhom → dudkom obyčajným.   ZO 
dudok chochlatý → dudok obyčajný 

Obr. 19. Dudok obyčajný (Upupa epops) (podľa BEZZEL 1985). 
 
dudok obyčajný/dudok chochlatý (Upupa 
epops) – čeľaď → dudkovité (Upupidae), rad 
→ krakľovce (Coraciiformes), veľkosť 28 cm, 
hmotnosť 55 – 80 g (Obr. 19.). Má charakteris-
tický chochol na hlave, ktorý občas vzpriamuje 
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a vejárovito otvára. Je červenohnedý, špice 
pier chochola má čierne. Krídla a chvost má 
výrazne priečne čierno – bielo pruhované. Má 
pomerne dlhý krk, dlhý, tenký a mierne nadol 
zahnutý zobák. Vyznačuje sa vlnovitým letom 
so zvláštnym mávaním krídel, ktoré počas letu 
pôsobia veľmi pestrým dojmom. Hlas znie 
podobne ako rodové vedecké meno. Žije v 
otvorenej krajine s pastvinami a poľami, ktoré 
sa striedajú s lesíkmi, remízkami alebo skupi-
nami stromov. Rozšírený je v palearktickej, 
orientálnej a etiópskej oblasti. Je čiastočne 
sťahovavý, severnejšie populácie zimujú v 
južnej Ázii a v Afrike južne od rovníka. K nám 
prilieta koncom marca a v apríli. Hniezdi v 
stromových dutinách, ale boli zaznamenané aj 
hniezda pod koreňmi stromov, v hromadách 
dreva alebo v ľudských stavbách. Hniezdenie 
začína koncom apríla a v máji. V znáške je 4 – 
8 vajíčok, výnimočne až 10 a ich inkubácia 
trvá 14 – 21 dní. Sedí na nich iba samica a po-
čas celej doby inkubácie ju samec kŕmi. Mláďa-
tá sa liahnu v rozpätí niekoľkých dní. Čím viac 
mláďat je v hniezde, tým väčšie sú medzi nimi 
rozdiely. Kŕmenie na hniezde trvá 23 – 29 dní. 
Potravu tvoria larvy a imága hmyzu, ale aj pa-
vúky, stonôžky a červy. Potravu zbiera najmä z 
trusu kopytníkov alebo z pôdy.        PP 

Obr. 20. Dumetela carolinensis (podľa HARRISON 1975). 
 
Dumetela carolinensis – čeľaď → spevákovité 
(Mimidae), rad → spevavce (Passeriformes). Je 
tmavosivej farby, na spodnej strane tro- chu 
svetlejšia (Obr. 20.). Rozšírené v Severnej 
Amerike od juhu Kanady a na väčšine územia 
USA. Meria 21 – 24 cm, s dlhším chvostom. Ži- 
je v nízkych hustých krovinách pri potokoch, 
cestách, okrajoch lesov, v záhradách. Hniezdi v 
kroch do výšky 2,5 m, má veľké objemné hniez- 
do z trávy, listov, korienkov. Znáša 3 – 5 zele-
nomodrých vajíčok, samička sedí 13 dní. Živí sa 
hmyzom, semenami a bobuľami.       ZO 
dýchacia sústava vtákov – prispôsobením sa 
na let má v porovnaní s inými stavovcami via-
cero špecifík. Vzduch prechádza priedušnicou 
(trachea), ktorá sa rozdvojuje na priedušky 
(bronchi). V mieste rozdvojenia sa nachádza 
hlasový ústroj – syrinx. Priedušky vchádzajú 
do pľúc (pulmones) bez chrupavčitých prsten-
cov a naprieč cez každý pľúcny lalok prechá-
dza stredná prieduška (mesobronchium). Z nej 

vychádza systém trubičiek: smerom dohora – 
dorsobronchy, smerom dole – ventrobronchy a 
navzájom ich spájajú parabronchy. Celá táto 
štruktúra sa nazýva paleopulmo a je u všetkých 
vtákov. Okrem toho u väčšiny druhov v kaudo-
laterálnej časti pľúc môže fungovať aj ďalší 
systém trubičiek, ktoré prechádzajú do bruš-
ných vzduchových vakov. Táto fylogeneticky 
mladšia časť sa volá neopulmo. Pľúca sú vtla-
čené v hrudnom priestore a prirastené k chrb-
tovej strane. Tubulózny charakter pľúc umož-
ňuje, že vzduch pri nadýchnutí a vydýchnutí je 
cez ne len prepúšťaný a nemení sa pritom ich 
tvar. Rezervoárom vzduchu sú tenkostenné, 
roztiahnuteľné vzduchové vaky (sacci pneuma-
tici), ktoré delíme na nepárne (druhotne) – 
krčný (saccus cervicalis) a kľúčny (s. clavicu-
laris) a párne – kraniálne hrudníkové (s. thora-
cales craniales), kaudálne hrudníkové (s. tho-
racales caudales) a brušné (s. abdominales). 
Okrem dýchania slúžia na nadľahčovanie tela, 
pneumaticitu kostí, termoreguláciu (tepelná 
izolácia najmä u vodných vtákov), hydroregu-
láciu (vlásočnice vo vakoch umožňujú odparo-
vanie vody a tým aj regulácii vodnej hladiny v 
tele, keďže vtáky nemajú potné žľazy), zmen-
šujú trenie medzi jednotlivými orgánmi a 
svalmi, zosilňujú hlas. Súčasťou dýchacej sús-
tavy sú aj → hlasové ústroje vtákov.      ĽK 
Ectopistes migratorius → holub sťahovavý 
Egretta alba → volavkovité 
Egretta garzetta → volavkovité 
Emberiza cia → strnádkovité 
Emberiza citrinella → strnádkovité 
Emberiza hortulana → strnádkovité 
Emberiza schoeniclus → strnádkovité 
Emberizidae → strnádkovité 
emu hnedý (Dromaius novaehollandiae) – 
čeľaď → emuovité (Dromaiidae), rad → pštro-
sy (Struthioniformes), veľkosť 150 – 190 cm, 
hmotnosť 30 – 55 kg. Podobne ako iné nelieta-
vé vtáky má aj emu ťažké kompaktné telo, 
silné nohy na behanie s 3 prstami a zakrpatené 
krídla. Vrch hlavy a krk má čierny, telo hnedé, 
obe pohlavia sú si podobné. Po preperení je 
nové perie takmer čierne, no na slnku časom 
stráca farbivá – melaníny a ostáva šedočierne. 
Redukovaný počet prstov mu umožňuje bežať 
rýchlosťou až 48 km/hod so skokmi dlhými 2,7 
m, na väčšie vzdialenosti beží rýchlosťou 7 
km/hod. Dobre pláva a rád sa kúpe v sladkej aj 
slanej vode. Ich perie má silno vyvinutú pakos-
trnku (hyporhachys). Háčiky na jednotlivých 
lúčoch sú veľmi na riedko, preto perie vyzerá 
našuchorené, strapaté a ako chlpy visí dole po 
stranách tela. Krídla sú skryté v perí a i keď 
merajú len 1/10 dĺžky tela, majú význam pri 
jeho ochladzovaní. Žije v širokom spektre ha-
bitatov v otvorených lesoch aj v polopúštnych 
planinách vo vnútrozemí. Pri zlom počasí, prí-
padne pri nedostatku potravy sa sťahuje na iné 
miesta. Nevyskytuje sa v tropických dažďo-
vých pralesoch. Kvôli prístupu k vode a ochra-
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ne pred predátormi sa často sťahuje do miest, 
kde človek chová ovce. V týchto miestach do-
sahuje najvyššiu hustotu, kým v oblastiach 
neosídlených človekom je ich podstatne menej. 
Sú diurnálne, vstávajú skoro ráno po východe 
slnka a odpočívajú až po jeho západe. Mimo 
hniezdneho obdobia sa neozývajú okrem kon-
frontácií s konkurentmi, prípadne pri stretnutí s 
niečím neznámym. Sú všežravce, pomer živo-
číšnej a rastlinnej potravy sa mení podľa roč-
ného obdobia. Potravu tvoria rôzne semená, 
ovocie, v lete hmyz hlavne húsenice, chrobáky 
a drobné stavovce. Prehltávajú až 46 g ťažké 
kamienky na rozomieľanie potravy v žalúdku. 
Potravu zbierajú hlavne cez deň, kedy sú iné 
druhy schované pred prudkým slnkom, preto 
často pijú (1 x a v lete 2 x denne). Mláďatá 
pijú častejšie a po vyliahnutí potrebujú vodu 
denne. Emu dokážu prekonať extrémne sucho 
a putujú aj niekoľko dní bez vody pokiaľ nájdu 
sukulentné rastliny. Samčeky počas inkubácie 
vajíčok (8 týždňov) pijú málo, preto majú vy-
tvorené tukové zásoby. Na zmenšenie straty 
vody sa im znižuje aj telesná teplota o 3 – 4 
°C. Samičky sú polyandrické, pária sa v de-
cembri až januári s viacerými samčekmi, sna-
žia sa ich prilákať bubnovými zvukmi. Hniez-
do začína stavať samček a samička sa k nemu 
pripája. Je to plytká jamka s konárikov a trávy, 
často je pri strome, trse trávy vždy tak, aby 
sediaci samček mal dobrý výhľad. Ten je aj 
napriek svojej veľkosti veľmi dobre maskova-
ný a ťažko viditeľný. Samička znáša 5 – 15 
tmavozelených vajíčok 450 – 650 g (130 x 90 
mm), každé 2 – 4 dni. Ich hmotnosť dosahuje 
1,5 % hmotnosti samičky.       ZO 
emuovité (Dromaeidae) – čeľaď, rad → pštro-
sy (Struthioniformes). Veľké, nelietavé, troj-
prsté, terestrické vtáky s dlhým krkom a no-
hami, s veľkosťou 150 – 190 cm. Žijú v Aus-
trálii v otvorených lesoch a polopúšťach. Je to 
jedna z najstarších čeľadí vtákov Austrálie. 
Fosílie rodu emu boli objavené v Tasmánii, 
majú 5 – 10 tisíc rokov. Patrí sem 1 rod emu, s 
1 druhom → emu hnedý.       ZO 
endokrinný systém – žľazy s vnútornou sek-
réciou (endokrinné) majú vtáky dobre rozvinu-
té a hrajú v regulácii ich funkcií významnú 
úlohu. Medzi žľazy s vnútornou sekréciou sú 
radené: hypofýza, štítna žľaza, prištítne telie-
ska, pankreas, dvanástorník, obličky, pohlavné 
žľazy a nadobličky. Endokrinná činnosť nie-
ktorých týchto žliaz sa rozvíja prostredníctvom 
spolupráce zmyslov a nervovej sústavy v tesnej 
závislosti na faktoroch vonkajšieho prostredia 
(napr. dĺžke dňa, teplote, množstve a kvalite 
potravy). Samotná produkcia hormónov je do 
značnej miery ovplyvnená oddielom medzi-
mozgu – hypotalamom, ktorý je priamo prepo-
jený s riadiacou žľazou s vnútornou sekréciou 
– hypofýzou. Tá je rozčlenená na predný lalok 
– adenohypofýzu a zadný lalok – neurohypo-
fýzu. Adenohypofýza produkuje 7 dôležitých 

hormónov: (1) adrenokortikotropný hormón 
(skratka – ACTH), (2) tyreotropný hormón – 
TSH, (3) folikulizačný hormón – FSH podpo-
rujúci tvorbu pohlavných buniek samcov a rast 
folikulov samíc, (4) luteinizačný hormón – LH 
stimulujúci tvorbu pohlavného hormónu sam-
cov - testosterónu a samiciam spoločne s FSH 
premieňa v stene vaječníku samčí pohlavný 
hormón na samičí – estrogén a zároveň dáva 
podnet na tvorbu progesterónu, (5) somatotro-
pin – GH alebo STH ovplyvňujúci rast orga-
nizmu a odbúravanie tukov, (6) prolaktin – 
PRL, ktorý spôsobuje jednak zdurenie výstelky 
hrvoľa holubov a následnú produkciu tvaroho-
vej hmoty resp. tekutín (→ plameniaky, → 
tučniaky) ktorou kŕmia svoje mláďatá, ako aj 
tlmenie činnosti pohlavných žliaz a podporu 
rodičovského správania, (7) melanotropin 
MSH. Neurohypofýza tvorí dva hormóny: (1) 
vazotocin – ADH, ktorý zabraňuje odvodneniu 
tela, spomaľuje filtráciu tekutín, zvyšuje obsah 
tukov, glukózy a rastového hormónu v krvi a 
súčasne hrá dôležitú úlohu pri tvorbe tukových 
rezerv pred migráciou vtákov, (2) mezotocin 
MS vyvolávajúci spolu s ADH sťahy svaloviny 
vajcovodu pri znášaní vajec. V oblasti krku v 
tesnej blízkosti krkavíc tesne nad bifurkáciou 
priedušiek sa nachádzajú malé párové štítne 
žľazy (glandulae thyreoideae), ktorých funkcia 
prechádza počas roka zreteľným cyklom. Tvo-
ria sa tu viaceré typy hormónov – tyroxínov, 
ktoré sa uplatňujú pri raste mláďat, produkcii 
tepla dospelých jedincov, pri raste operenia a 
procese preperovania vtákov. Nadobličky 
(glandulae suprarenales) produkujú dve skupi-
ny hormónov – (1) adrenalin a noradrenalin, 
ktoré sa uplatňujú pri strese a ich tvorba je 
lokalizovaná v dreni nadobličiek, (2) kortikos-
teroidy, kortikosteróny a alsteróny majúce zá-
sadný význam pri látkovej výmene a tvorbe 
rezerv tukov, cukrov a bielkovín. Ich činnos-
ťou je udržiavaná tiež rovnováha medzi obsa-
hom solí a tekutín v organizme, čo u morských 
vtákov riadi aj vylučovanie koncentrovaných 
solí prostredníctvom nosných žliaz. Hormóny 
regulujúce množstvo cukrov v krvi (inzulín, 
glukagón) sa tvoria v pankrease. Podobne aj v 
stene žalúdka a tenkom čreve sa vytvárajú 
hormóny (gastrin, sekretin, cholecystokinín) 
ovplyvňujúce trávenie. Dôležitú úlohu pre 
rozmnožovanie vtákov majú pohlavné hormó-
ny tvoriace sa v semenníkoch samcov a vaječ-
níkoch samíc. Endokrinná činnosť gonád 
ovplyvňuje vznik druhotných pohlavných zna-
kov ako aj charakteristického správania počas 
obdobia pohlavnej aktivity (agresivita, tok, 
stavba hniezda, výchova mláďat). Testosterón 
spôsobuje mnohým vtákom zmenu tvaru a 
sfarbenia operenia, sfarbenia zobáku, rast a 
zdurenie neoperených častí tela (napr. hrebe-
ňov, lalokov), rast syrinxu. Samičie správanie 
v období rozmnožovania je podmienené dvomi 
rozdielnymi skupinami hormónov- estrogénov  
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(tvorených vaječníkmi) a gestagénov.      KS 
Eremophila alpestris → škovránkovité 
Erithacus rubecula → červienka obyčajná 
Estrildidae  → astrildovité 
Eudyptula minor → tučniak malý 
Euptilotis neaxenus → trogóny 
Eurylaimidae  → lobošovité 
faeton červenozobý → faetonovité 
faetonovité (Phaethontidae) – čeľaď, rad → 
veslonožce (Pelecaniformes). Sú to tropické 
vtáky s krátkym behákom a malým chodidlom. 
Zobák krátky, nezahnutý. Hodvábne bieločier-
ne perie. Stredné ručné letky sú veľmi dlhé. 
Potravu hľadajú potápaním sa zo strmhlavého 
letu. Patria sem 3 druhy napríklad faeton čer-
venozobý (Phaethon aethereus).       ZO 
Falco columbarius → sokolovité 
Falco cherrug → sokolovité 
Falco naumanni → sokolovité 
Falco peregrinus → sokolovité 
Falco subbuteo → sokol lastovičiar 
Falco tinnunculus → sokol myšiar 
Falco vespertinus → sokolovité 
Ficedula albicollis → muchárik bielokrký 
Ficedula hypoleuca → muchárikovité 
Ficedula parva → muchárikovité 
Formicariidae → mravčiarikovité 
Fratercula arctica → mníšik bielobradý 
Fregata aquila → fregatovité 
fregata orlovitá → fregatovité 
Fregatidae → fregatovité 
fregatovité (Fregatidae) – čeľaď, rad → veslo-
nožce (Pelecaniformes). Ľahké, stredne veľké 
(71 – 114 cm) hojne rozšírené morské vtáky s 
dlhými špicatými krídlami a chvostom a háko-
vitým zobákom. Rozšírením sú viazané na tro-
pické a subtropické oceány, výborne lietajú 
ďaleko nad voľným morom. Známych je 5 dru-
hov, napríklad fregata orlovitá (Fregata aquila) 
samček je tmavohnedý s výrazným červeným 
hrdelným vakom, samička má biele prsia. Do-
rastá do veľkosti 89 – 96 cm a hmotnosti 1250 
g. Žije v Atlantickom oceáne, živí sa rybami, 
mladými korytnačkami, mláďatami iných vtá-
kov, ktoré loví alebo kradne iným vtákom.    ZO 
Fringilla coelebs → pinka obyčajná  
Fringilla montifringilla → pinkovité 
Fringillidae → pinkovité 
Fulica americana→ migrácie 
Fulica atra → chriašteľovité 
fulmar ľadový → víchrovníkovité 
Fulmarus glacialis → víchrovníkovité 
Furnariidae  → hrnčiarikovité 
fuzáňovité (Capitonidae) – čeľaď, rad → krak-
ľovce (Coraciiformes). Malé až stredne veľké 
vtáky so zygodaktylnou nohou. S nápadnými 
štetinami na koreni zobáka. Druhy, ktoré sa 
živia plodmi, majú mohutný zobák, hmyzožravé 
druhy ho majú tenký. Kľúčne kosti sú u väčšiny 
druhov nezrastené. Farba často svetlá. Žijú v 
Neotropickej oblasti, Afrike a Indomalajskej 
oblasti. Poznáme 82 druhov.        ZO 
fúzatka trstinová → timáliovité 

Galbulidae → jagavcovité 
Galbuliformes → jagavce 
Galerida cristata → pipíška chochlatá 
Galliformes → hrabavce 
Gallinago gallinago → močiarnica mekotavá 
Gallinago media → pozri heslo močiarnica me -
kotavá 
Gallinula chloropus → chriašteľovité 
Garrulus glandarius → sojka obyčajná 
Gavia adamsii → potáplice 
Gavia arctica → potáplice 
Gavia immer → potáplice 
Gavia stellata → potáplice 
Gaviiformes → potáplice 
Gelochelidon nilotica → rybárka krátkozobá 
Geococcyx californianus → kukuľa zemná 
glandula uropygii → nadchvostová žľaza 
Glareolidae → prieložníkovité 
Glaucidium passerinum → kuvičok vrabčí 
glezg hrubozobý → glezg obyčajný 
glezg obyčajný/glezg hrubozobý (Coccot-
hraustes coccothraustes) – čeľaď → pinkovité 
(Fringillidae), rad → spevavce (Passeriformes). 
Dĺžka 18 cm, hmotnosť 48 – 62 g. Rozšírený v 
strednej a južnej Európe, strednej Ázii a sever-
nej Afrike. Nápadne silný zobák na žltohnedej 
hlave s čiernym pásom okolo zobáka a sivým 
golierikom. Telo žltohnedé, na krídlach biely 
pás a modré konce krídiel. Čiastočne sťahova-
vý, severné populácie zimujú v západnej Euró-
pe, naše v južnej. Žije v listnatých dubovo-hra- 
bových a zmiešaných lesoch. Hniezdi aj po-
ľných remízkach, sadoch, parkoch. Hniezdi 
zvyčajne 1 x ročne od apríla do júna. Hniezdo, 
ktoré stavia samička je umiestnené pri kmeňoch 
ale aj na konci vetvičiek. Je postavené z vetvi-
čiek, korienkov a vystlané jemnejšími korien-
kami. Samička znáša 4 – 5 modrosivých vajíčok 
(3,7 g, 23,9 x 17,4 mm) s tmavými škvrnami. 
Samička sedí 11 – 14 dní, po vyliahnutí kŕmia 
mláďatá obaja rodičia 10 – 14 dní. Rodinky po 
vyletení mláďat ostávajú spolu, neskôr sa spája-
jú do väčších kŕdlikov. Živia sa semenami 
stromov (jaseň, lipa, tis a pod.) ale i rastlín.   ZO 

Obr. 21. Guacharo jaskynný (Steatornis caripensis) (podľa 
VESEOVSKÝ  1988). 
 
Goura cristata → holubovité 
Gruidae → žeriavovité 
Grus grus → žeriavovité 
guacharo jaskynný (Steatornis caripensis) – 
čeľaď guacharovité (Steatornithidae), rad → 
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lelky (Caprimulgiformes), veľkosť 40 – 46 cm, 
hmotnosť 400 g (Obr. 21.). Podobá sa na → 
lelka, oproti iným druhom lelkov však má 
tvrdšie operenie a stupňovitý chvost. Zobák je 
výrazne silný s hákovito zahnutou hornou če-
ľusťou, čím pripomína zobák → dravcov. Oko-
lo zobáka má veniec hmatových vibrisov. Sfar-
benie je hrdzavohnedé, svetlo vlnkovité a 
škvrnité s nápadnými bielymi škvrnami na hla- 
ve. Nohy sú malé, s krátkym behákom a posu-
nuté dopredu, čo mu umožňuje pohybovať sa 
po skalnatých rímsach. Hniezdi v jaskyniach 
Strednej a Južnej Ameriky. Aktívny je v noci, 
takže vtáky v jaskyniach zotrvávajú aj počas 
odpočinku. Vzhľadom na túto skutočnosť majú 
vyvinutú schopnosť echolokácie podobne ako 
netopiere. Sú plodožravé, potravu tvoria rôzne 
druhy plodov najmä z čeľade Lauraceae, kto-
rých kôstkami býva pokrytá zem v jaskyniach 
a okolie hniezd. Za potravou často zalietavajú 
aj niekoľko kilometrov. Hniezdo stavia z hliny 
zo dna jaskýň a zo zvyškov potravy. Znáška 
obsahuje 2 až 4 biele vajcia, ktoré kladú v 2 až 
6-dňových intervaloch. Inkubácia trvá 33 až 34 
dní. Vývin mláďat na hniezde trvá dlho, tak-
mer až 4 mesiace. Behom prvých 70 dní dosa-
hujú mláďatá až 600 g, čo je oveľa viac ako 
hmotnosť dospelých. Počas tohto obdobia sa 
im vytvorí hrubá vrstva tuku na bruchu a me-
dzi nohami. V minulosti boli kvôli tomu tuku 
mláďatá hromadne zabíjané domorodými In-
diánmi, neskôr aj kolonizujúcimi Európanmi. 
Systematicky patria medzi → lelky (Caprimul-
giformes), avšak fylogeneticky sú dlhú dobu 
oddelení od tejto línie. V niektorých systémoch 
sa zaraďuje medzi → sovy (Strigiformes).    PP 
Gyps fulvus → sup bielohlavý 

Obr. 22. Hadožrút nohatý (Sagittarius serpentarius). 
 
hadožrút nohatý (Sagittarius serpentarius) – 
čeľaď hadožrútovité (Sagittariidae), rad → 
dravce (Falconiformes) (Obr. 22.). Veľkosť 120 
– 150 cm. Charakteristický je vysokými nohami 
podobnými volavke. Krídla má krátke, takže 
slabšie lieta. Sfarbenie je sivé, letky a chvostové 
perá sú čierne. Na temene má hrebeň z predĺže-
ných pier. Okolie oka je oranžové. Žije na afric-
kých stepiach, južne od Sahary. Potravu tvoria 

prevažne hady, ale aj malé cicavce a vtáky, ďa-
lej hmyz a vajíčka vtákov. Hniezdi na stromoch 
a znáška obsahuje 2 až 3 vajíčka. Zaraďovaný je 
do samostatnej čeľade a podradu Sagittarii.    PP 
hadožrútovité (Sagittariidae ) – čeľaď, rad → 
dravce (Falconiformes). Monotypická čeľaď, 
do ktorej patrí len jeden druh → hadožrút no-
hatý (Sagittarius serpentarius). Dlhonohé vtá-
ky, ktoré lovia počas chôdze. Napriek tomu, že 
lovia predovšetkým jedovaté hady, nie sú voči 
ich jedu imúnne. Korisť prehltávajú vcelku, ak 
je veľmi veľká roztrhajú ju na kusy a zvyšky 
vyvrhnú v podobe vývržkov až 10 cm veľkých. 
Žijú v trvalých pároch.         ZO 
Haematopodidae → lastúrničiarovité 
Haematopus ostralegus → lastúrničiarovité 
Halcyon senegalensis → rybárikovité 
Haliaeetus albicilla → orliak morský 
Haliaeetus pelagicus → orliak bielokrídly 
havran čierny → krkavcovité 
havran poľný → krkavcovité 
Hieraaetus pennatus → orol malý 
Himantopus himantopus → šabliarkovité 
Hippolais icterina → sedmohlások obyčajný 
Hirundo daurica → lastovičkovité 
Hirundo rustica → lastovička obyčajná 
Histrionicus histrionicus → kačicovité 
hlaholka severská → hlaholka obyčajná 
hlaholka obyčajná/hlaholka severská (Buce- 
phala clangula) – čeľaď → kačicovité (Anati- 
dae), rad → zúbkozobce (Anseriformes). Veľ- 
kosť 46 cm. Je to druh kačice hniezdiacej 
prevažne na severe kontinentu a do strednej 
Európy sa dostáva počas migrácie, pričom na ne 
zamŕzajúcich vodách u nás istá časť populácie 
aj zimuje. Hlaholky sú charakte ristické hviz- 
dom, ktorý vydávajú počas letu ručné letky. Vo 
svojej domovine hlaholky hniezdia v stro-
mových dutinách.           MB 

Obr. 23. Hlasové ústroje vtákov – syrinx (1 – chrupkovitý prste-
nec, 2 – svaly, 3 – blanitá hlasivka, 4 – nástavec, 5 – vnútorná 
hlasová blanka) (podľa rôznych autorov). 
 
hlasové ústroje vtákov – v najjednoduchšom 
prípade je to priedušnica (trachea), ktorá napr. 
môže byť predĺžená a stáča sa do kľučky, ba 
môže zasahovať až do hrudnej kosti (→ labuť 
veľká, → žeriavovité), alebo je na nej vydutina 
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(bulla osea u káčerov), resp. na prechode do 
priedušiek je bubienok (→ jariabok). Tieto 
slúžia na zosilnenie a moduláciu krikov. Naj-
dokonalejšie sú u spevavcov (Oscines). Tieto 
majú špeciálny orgán – syrinx (syrinx tracheo 
– bronchialis, laryx caudalis), ktorý je na dol-
nom konci priedušnice, pri rozvetvení do prie-
dušiek (Obr. 23.). Vzniká z niekoľkých chrup-
kovitých prstencov v strede ktorých sa nachádza 
nástavec (pessulus), prechádzajúci do blanitej 
hlasivky (membrana semilunaris). Okrem toho 
obsahuje aj bubienkové blany (membranae 
tympaniformes) a svaly. Hlasy vznikajú chve-
ním hlasivky a blán, ktoré sú ovládané svalmi. 
Hlasový prejav → spevavcov je zložitejší ako 
kriky ostatných vtákov a voláme ho spev.      ĽK 
hlucháň obyčajný → hlucháňovité 
hlucháňovité (Tetraonidae) – čeľaď, rad → 
hrabavce (Galliformes). Veľkosť 30 – 90 cm. 
Čeľaď vtákov žijúcich prevažne na zemi, zale- 
tujú však aj na stromy. Majú vyvinutý nápadný 
pohlavný dimorfizmus. Ich telo je zavalité, ma- 
jú krátky silný zobák a okolie nozdier majú 
obrastené perím, rovnako behák majú celý ale- 
bo takmer celý zarastený, pri niektorých 
druhoch aj prsty. Rozšírené sú len na severnej 
pologuli. Poznáme 17 druhov patriacich do 7 
rodov. U nás žijú 3 druhy jariabok hôrny (Bo- 
nasa bonasia), tetrov obyčajný/t. hoľniak 
(Tetrao tetrix), hlucháň obyčajný/tetrov hlu- 
cháň (Tetrao urogallus). Okrem nich sem patrí 
aj snehuľa obyčajná (Lagopus lagopus).      ZO 

Obr. 24. Hniezdo kúdeľníčky lužnej (Remiz pendulinus). 
 
hmyziarovité (Artamidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes), dosahujú veľkosť 12 
až 50 cm. Majú silný mierne zakrivený ostro 
zakončený zobák, krátky krk, dlhé a ostro za-
končené krídla a krátke nohy. Telo je pomerne 
zavalité. Sexuálny dimorfizmus nie je vyvinu-
tý. Delia sa na dve podčeľade Artaminae, ktoré 
sú sociálne a združujú sa do kŕdľov. Ich potra-
vu tvorí hmyz, ktorý lovia za letu a podčeľaď 
Cracticinae vydeľovaná v niektorých systé-
moch ako samostatná čeľaď vtákov, ktoré si 
zberajú potravu (rôzne bezstavovce, plody, ale 
aj vajíčka a mláďatá iných vtákov) na zemi. 

Znáška obsahuje 2 až 4 vajíčka. O potomstvo 
sa starajú obaja rodičia. Vyskytujú sa v Ázii a 
v Austrálii. Známych je 24 druhov.       PP 
hniezda vtákov – len málo vtáčích druhov si 
nestavia hniezda. Z našich takto môžu niektoré  
sovy a sokoly hniezdiť v hniezdach postave-
ných inými vtákmi (napr. vraních, stračích či 
→ bocianích). U ostatných existuje celá škála 
od jednoduchých hniezd po komplikované – tu 
vyberáme len niektoré. Hniezda si nestavajú 
naše → lelky a kladú vajcia priamo na zem. 
Alky inkubujú vajcia na holej skalnej rímse. 
Na holé dno dutín stromov kladú vajcia sovy, 
→ krutohlav, → dudok. Do jednoduchej jamky 
v zemi znášajú vajíčka → bahniaky či niektoré 
→ tučniaky. Veľké druhy tučniakov postojač-
ky podložia pod jediné vajce nohy a zahrievajú 
ho v záhybe kože na bruchu. → Plameniaky si 
stavajú hniezda z piesku a bahna a primiešajú 
aj kúsky vegetácie a peria. Dokonalejšie sú 
hniezda na zemi vystlané trávou, vetvičkami a 
perím. Sú to hniezda niektorých → kačíc, → 
kurovitých, → dropov, → trasochvostovitých, 
→ škovránkovité. Priamo na vode, z tlejúcich 
rastlín si stavajú hniezda → potápky. V jasky-
niach hniezdia niektoré → lelky a salangány, v 
dutinách piesčitých či hlinených stien hniezdia 
→ rybárikovité, → včelárikovité a → brehuľa. 
Jediné vtáky, ktoré nesedia na násadách sú → 
tabonovité (Megapodidae), čo sa považuje za 
vývojovo najstarší spôsob u vtákov. Tabony 
vajcia zahrabávajú do piesku alebo tlejúcich 
rastlín a inkubácia je zabezpečená slnečnými 
lúčmi alebo teplom z tlenia. Ďatle si vysekajú 
hniezda v kmeňoch stromov. Dutiny po nich 
môžu obsadzovať → holuby plúžiky, krakle, 
sýkorky, → škorce. Podobne v dutinách stro-
mov hniezdi aj → brhlík, tento si však otvor 
zmenšuje hlinou. Zobákorožec zamuruje bah-
nom a trusom otvor do dutiny v strome, v kto-
rom sedí na násade samica tak, že nechá len 
úzku štrbinu, kadiaľ ju a neskôr aj mláďatá, 
kŕmi. Keď tie dosiahnu vzletnosť, tak štrbinu 
rozbúra. Len z niekoľkých halúzok na vetvách 
stromov si stavajú hniezda holuby hrivnáky a 
hrdličky. Zložitejšie hniezda majú pinky, → 
drozdy, → stehlíky, z nich drozd plavý vnútro 
hniezda vymazáva blatom a slinami. → Vlhy 
majú košíkové hniezda vo vidliciach konárov. 
Podobne košíkové až čašovité hniezda majú → 
trsteniariky, zavesené na niekoľkých steblách 
trstiny. Z našich druhov si najzložitejšie hniezdo 
stavia → kúdeľníčka. Má tvar vrecka a rúrkovi-
tý vchod, je zavesené na konci tenkých konári-
kov (Obr. 24.). Býva tvorené z vlákien bylín a 
jemných plstnatých nažiek topoľov a vŕb. Po-
dobné komplikované hniezda si stavajú tropické 
→ pletiarkovité, ktoré sú zložite upletené ako 
spoločné hniezda s dlhými vchodmi – družník 
vrabcovitý (Philetarius socius). Africký Malim-
bus si z listov paliem splieta trubicové hniezdo, 
ktoré môže mať až dĺžku vyše pol metra. Aus-
trálska → rajka Ptiloris si hniezdo ozdobuje 
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zvlieknutými hadími kožami. Hniezdo môže 
stavať výlučne samec (napr. → nandu, → emu, 
→ jakany), výlučne samica (napr. kurovité, 
kačky, škovránky, trasochvosty, sýkorky, vr-
chárky, pinky), no vo väčšine prípadov stavajú 
obaja. Väčšinou stavba hniezda môže trvať nie-
koľko dní a je používané len pre jedno hniezde-
nie (malé druhy) alebo až niekoľko týždňov a 
môže byť používané veľa rokov až generácií 
(veľké druhy, napr. → bocian biely).      ĽK 
hniezdny okrsok vtákov – v čase rozmnožo-
vania plocha chránená hniezdnym párom pred 
inými jedincami toho istého resp. iného druhu. 
Jej rozmery závisia od veľkosti vtáčieho druhu, 
od hustoty populácie, od typu biotopu a mož-
ností na zahniezdenie, ako aj od potravnej po-
nuky. U veľkých vtákov (mnohé → orly, veľké 
→ sokoly) hniezdny okrsok má niekoľko ki-
lometrov štvorcových, u → ďatľov niekoľko 
hektárov, u malých → spevavcov niekoľko 
árov. Hniezdnym párom je vyznačovaný a brá-
nený pomocou spevu, kriku, bubnovaním do 
dreva (ďatle) či určitými postojmi.     ĽK 
hniezdny parazitizmus vtákov – prenesenie 
starostlivosti o hniezdenie na iný vtáčí druh. 
Vyskytuje sa asi u 1 % vtákov, napr. niekto-
rých druhov z čeľadí: → kačicovitých, → ku-
kučkovitých (tu je parazitická asi polovica zo 
130 druhov), → medozvestkovitých, trupiálo-
vitých, → pletiarkovitých. Pri najjednoduch-
šom stupni vtáky stavajú svoje hniezda aj sa 
starajú o násady. Popritom však môžu klásť 
vajcia do hniezd rôznych hostiteľov. Sfarbe-
ním sa ich vajcia nepodobajú na vajcia hostite-
ľa, mláďa parazita je odchovávané pestúnmi 
spoločne s ich mláďatami. Pri najvyššom stup-
ni (napr. u → kukučiek) hniezdneho parazitiz-
mu sa u parazita úplne stratila hniezdna sta-
rostlivosť, vajcia kladie do hniezd niekoľkých, 
prípadne len jedného hostiteľa. Vajcia sa sfar-
bením i veľkosťou podobajú na vajcia hostite-
ľa, skrátila sa u nich aj doba inkubácie. Vajíč-
ko parazita má tiež silnejšiu škrupinu, ktorá ho 
lepšie chráni, keď ho samica kladie z väčšej 
výšky. Samica parazita odstráni toľko vajec 
hostiteľa z jeho hniezda koľko sama do neho 
znesie a vyliahnuté mláďa parazita vyhodí ďal-
šie vajcia či mláďatá hostiteľa z hniezda.     ĽK  
hoacín chochlatý (Opisthocomus hoatzin) – 
čeľaď hoacínovité (Opisthocomidae), rad 
(Opistocomiformes), veľkosť 60 – 65 cm, 
hmotnosť 800 g. Má malú hlavu a dlhý krk, na 
hlave má ostrý punkový hrebeň. Okolo oka, 
ktoré je výrazne červené je rozsiahla neoperená 
modrá plocha. Trup a krídla sú bronzovo hne-
dé. Krídlové krovky a operenie na krku má 
svetlé pásiky. Predná časť krku a hruď je kré-
mová. Žije v okolí močiarov a riek Južnej 
Ameriky v oblasti Amazonky a Orinoka. Po-
trava je výlučne rastlinného pôvodu. Živia sa 
rôznymi lístkami, ktoré sa zhromažďujú v hr-
voli. Na rozdiel od iných vtákov im hrvoľ slúži 

aj na spracovávanie potravy. Jeho hmotnosť 
dosahuje až 13 % hmotnosti vtáka a nachádza-
jú sa v ňom aj mikroorganizmy pomáhajúce 
štiepiť celulózu. Hniezdo, ktoré býva postave-
né na konároch nad vodou sa skladá z riedko 
naskladaných suchých vetvičiek. Znáška obsa-
huje 2 až 3 biele vajíčka s hnedými až fialo-
vými škvrnami. Mláďatá sa liahnu holé, rýchle 
im však narastie hnedé prachové perie. Majú 
však jednu anatomickú zvláštnosť. Na krídlach 
majú prvý a druhý prst predĺžený a na nich sa 
nachádzajú pazúriky podobne ako mal → Ar-
chaeopteryx. V prípade nebezpečenstva povy-
skakujú z hniezda do vody a pomocou pazúri-
kov sa potom vyšplhajú naspäť do hniezda. Do 
dospelosti im zmiznú. Hniezdia v období daž-
ďov od mája do novembra. Po vyletení z 
hniezda ostávajú mláďatá spolu s rodičmi v 
kŕdlikoch a neskôr im pomáhajú pri ďalších 
hniezdeniach. Pomáhajú nielen pri kŕmení po-
tomstva, ale zúčastňujú sa aj pri inkubácii va-
jec. Mimo obdobia hniezdenia sa spája aj nie-
koľko rodín dokopy. V minulosti boli na zá-
klade niektorých anatomických znakov zara-
ďované medzi → hrabavce (Galliformes). V 
súčasnosti sú na základe biochemických a mo-
lekulárnych znakov zaraďované medzi → ku-
kučky, najbližšie vzťahy majú zrejme s rodom 
→ ostronos (Crotophaga) (Obr. 25.).       PP 

Obr. 25. Ostronos ani (Crotophaga ani). 
 
hokovité (Cracidae) – čeľaď, rad → hrabavce 
(Galliformes). Starobylá čeľaď. Dosahujú veľ-
kosť 75 až 110 cm. Charakteristické sú mohut-
nými a silnými nohami. Väčšina druhov je 
arborikolná, avšak vedia aj dobre behať po 
zemi, kde si zväčša hľadajú potravu. Živia sa 
prevažne plodmi, semenami, mladými výhon-
kami, hmyzom a červami Hniezdia na stro-
moch a zvyčajne kladú 2 až 3 vajíčka, na kto-
rých sedí len samica. Rozšírené sú v tropic-
kých a subtropických oblastiach Strednej a 
Južnej Ameriky, ale zasahujú na severe až do 
Texasu. Známych je 11 rodov a 50 druhov.  PP 
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holub domáci (Columba livia f. domestica) – 
čeľaď → holubovité (Columbidae), rad → ho-
luby (Columbiformes). Holub domáci bol vy-
šľachtený už pred začiatkom nášho letopočtu v 
Prednej Ázii z holuba skalného (Columba livia), 
ktorý na niektorých miestach okolo Stredozem-
ného mora žije dodnes ako divý druh. Holuby 
obývajúce dnes väčšie mestá pochádzajú z ule-
tených jedincov z chovov. Budovy v mestách 
im nahradili ich pôvodný biotop, jaskyne a 
skalné svahy s puklinami a vo viacerých mes-
tách, hlavne teplejších oblastí, sa stali bežnými 
až početnými vtákmi. Hniezdia vo výklenkoch 
budov, na povalách v medzerách pod strechami 
a pod. Ako vtáky pôvodne hniezdiace na ska-
lách, si nestavajú takmer žiadne hniezda a va-
jíčka znášajú priamo na podklad. Znášajú vždy 
dve vajcia, na ktorých sa striedajú obaja rodičia. 
Napriek tomu, že holuby hniezdia v mestách, za 
potravou zalietajú aj niekoľko km na polia, 
sklady obilia a podobné miesta s dostatkom 
potravy. Môžu byť prenášačmi parazitických 
ochorení.            MB 
holub hrivnák → holubovité 
holub plúžik → holubovité 
holub skalný → holubovité 
holub sťahovavý (Ectopistes migratorius) – 
čeľaď → holubovité (Columbidae), rad → 
holuby (Columbiformes). Patril asi k najhoj-
nejším druhom vtákov. Žili na východ od Ska-
listých hôr a pri pravidelných ťahoch, keď 
tiahli na juh Spojených štátov vytvárali kŕdle 
so šírkou 1,5 km a dĺžkou 400 km. Vysoko 
sociálne boli aj počas hniezdenia, keď hniezdili 
v kolóniách čítajúcich stovky hniezd na jed-
nom strome. V 18. storočí začali byť masovo 
lovené ako potrava pre ošípané, ale aj kvôli 
jedlu pre ľudí. Podávané boli vo väčšine reš-
taurácií na východnom pobreží. Neskôr bol ich 
lov aj športom. V priebehu 19. storočia ich 
počty rapídne klesli, ale aj napriek tomu, že 
bola vyhlásená ich úplná ochrana tento druh sa 
nepodarilo zachrániť. Posledný voľne žijúci 
jedinec bol zastrelený v roku 1900 a posledný 
jedinec – samica - uhynula v roku 1914 v zoo-
logickej záhrade v Cincinnati.       PP 
holubie mlieko – Rodičom mladých holubov 
sa v období rozmnožovania vytvára v hrvoli 
zvláštna tvarohovitá hmota, ktorou kŕmia 
mláďatá. Obsahuje tuk, bielkoviny a vodu 
(mlieko cicavcov obsahuje aj cukor a vápnik). 
Jeho produkciu podporuje hormón prolaktín, 
ktorý aj v tele cicavcov reguluje produkciu 
mlieka.                                                          ZO 
holubovité (Columbidae) – čeľaď, rad → holu-
by (Columbiformes), vtáky vysoké od 15 do 75 
cm. Charakteristické mäkkým zobákom, s vyvi-
nutým hrvoľom v tráviacej sústave. Zvyčajne 
hniezdia v dutinách, znášajú 2 vajíčka mláďatá 
sú nidikolné. Jedným z najväčších holubov je 
druh Goura cristata, ktorý meria 75 cm a váži 
až 2,4 kg (Obr. 26.). Žije v dažďových prale-
soch Novej Guiney, na hlave má vysoký cho-

cholík z peria podobne ako dudok. Znáša len 1 
vajíčko inkubácia ktorého trvá približne 1 me-
siac. Patrí medzi ohrozené druhy vtákov. Z tejto 
čeľade je aj náš najväčší holub – holub hrivnák 
(Columba palumbus), ktorý váži až 500 g, je 
sťahovavý, stavia si hniezdo na stromoch v le-
soch, pozdĺž tokov, vo vetrolamoch a pod., ho-
lub plúžik (C. oenas), ktorý je sťahovavý a 
hniezdi v dutinách, holub skalný (C. livia), 
hniezdiaci na skalách, → holub domáci (C. livia 
forma domestica), žijúci v mestách, hrdlička 
poľná (Streptopelia turtur), → hrdlička záhradná 
(S. decaocto), ale aj → holub sťahovavý.       ZO 

Obr. 26. Goura cristata. 
 
holuby (Columbiformes) – rad malých až veľ-
kých vtákov s krátkym zobákom, krátkymi krá-
čavými nohami s krátkym behákom, malou 
hlavou, dobre vyvinutými lietacími svalmi. Pri 
koreni zobáka majú zdurené mäkké ozobie (ste-
piarovitým chýba). Väčšinou nemajú vyvinutú 
kostrčovú žľazu, prípadne je len slabo vyvinutá. 
Zástavica pera je na báze a v okrajovej časti 
vetvičiek prachová. Olamovaním týchto častí 
pier sa tvorí dostatočné množstvo púdru, ktorý 
nahrádza kostrčovú žľazu. Majú 10 ručných 
letiek, prvá je dobre vyvinutá, ale vrchol krídla 
tvorí 2. letka. Časť hrudných stavcov zrastá v 
notarium. Sú monogamné, hniezdia zvyčajne na 
stromoch (→ stepiarovité na zemi), majú 1 – 2, 
stepiare 2 – 3 nidikolné mláďatá. Kozmopolitne 
rozšírené, vo všetkých terestriálnych habitatoch 
od hustých lesov až po púšte, od chladných ob-
lastí po trópy. Patria sem 2 čeľade → stepiarovi-
té, → holubovité.        ZO 
horárikovité (Parulidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), malé druhy dosahujúce 
veľkosť 10 až 16 cm. Majú tenký, rovný zobák, 
ostro zakončené krídla. Sfarbenie je často v 
svetlých farbách. Mnoho druhov je sexuálne 
dimorfných. Žijú takmer vo všetkých typoch 
prostredia, ale prevažne v lesnom prostredí. 
Potravu tvorí hmyz, najmä rôzne húsenice, kto-
ré zberajú vo všetkých etážach lesa, pri niekto-
rých druhoch aj rôzne plody. Znáška obsahuje 2 
až 6 vajíčok O potomstvo sa starajú obaja rodi-
čia. Vyskytujú sa na americkom kontinente, 
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pričom najväčšiu diverzitu dosahujú v Severnej 
Amerike a väčšina druhov patrí medzi diaľko-
vých migrantov. Známych je 118 druhov.       PP 
hrabavce (Galliformes) – rad vtákov charakte-
ristický pomerne malou hlavou a silnou tzv. 
hrabavou nohou. Behák je spredu krytý dvoma 
radmi širokých štítkov a zo zadnej strany via-
cerými radmi malých štítkov. Okrem toho má 
na zadnej strane rohovinovú, niekedy aj kos-
ťou vystuženú ostrohu. Samce (kohúty) sú 
zvyčajne väčšie ako samice (sliepky). Ich perie 
má  dolnú časť zástavice poloprachovú a má 
dobre vyvinutý hyporhachis. Ručných letiek je 
10, prvá z nich je spravidla skrátená. Kohúti 
mnohých druhov majú vyvinuté nápadné 
ozdobné perá, ktoré sa uplatňujú pri toku. Ich 
málo obratný let súvisí s pomerne krátkymi 
krídlami. Na chrbtici majú zrastené stavce v 
notarium. Prsná kosť má zvláštny tvar, kde 
okrem stredného trámca s hrebeňom sú hlbo-
kými výbežkami oddelené dva bočné trámce a 
rebrové výbežky, ktoré sú na konci kladivovito 
rozšírené. Väčšina druhov žije v polygamii. 
Zvyčajne hniezdia na zemi, okrem → hoazínov 
a → hokovitých znášajú väčší počet vajíčok, 
na ktorých sedí samička okrem → tabonovi-
tých, ktoré ich zahrabávajú do veľkej kopy 
tlejúceho lístia). Vajíčko má pomerne veľký 
žĺtok, čo súvisí s nidifúgnymi mláďatami. Pat-
ria sem 4 čeľade → tabonovité, → hokovité, 
→ bažantovité a → prepelkovité.      ZO 

Obr. 27. Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) (podľa 
BEZZEL 1985). 
 
hrdlička poľná (Streptopelia turtur) – čeľaď 
→ holubovité (Columbidae), rad → holuby, 
(Columbiformes), veľkosť 27 cm, hmotnosť 
120 – 170 g. O málo menšia ako hrdlička zá-
hradná. Chrbát a vrch krídel šedočierny s hr-
dzavo lemovanými perami, letky a kormidlové 
perá čiernohnedé. Prsia vínovočervené, brucho 
biele. Na bokoch ružovošedého krku, čierno-
bielo pásiková škvrna. Druh je rozšírený v 
západnej časti Palearktu, Prednej Ázii a sever-
nej Afrike. Sťahovavý vták, zimuje predovšet-
kým v Afrike po Sudán (na savanách). Odlieta 
v júli až októbri, prilieta v marci až máji. V kon-

tinentálnej Európe sa vyskytuje do 350 – 800 m 
n. m., južnejšie do 1000 – 1300 m n. m. Hniezdi 
v krovinatých alebo stromových porastoch, pre-
feruje okraje lesov a otvorené lesy v slnečných a 
suchých oblastiach. Ploché riedke hniezdo si 
stavia zo suchých vetvičiek, stebiel, korienkov. 
Stavajú ho obe pohlavia. Samička znáša spra-
vidla 2 oválne lesklé biele vajíčka (8,14 g, 30,62 
x 22,60 mm) v priebehu 2 – 3 dní. Na vajíčkach 
sedia obe pohlavia 13 – 14 dní. Mláďatá kŕmia 
obaja rodičia rovnako ako pri hrdličke záhradnej 
8 – 10 dní tzv. „→ holubím mliekom“, neskôr 
rastlinnou potravou. Vo veku okolo 3 týždňov 
opúšťajú hniezdo. Pohlavne dospievajú v nasle-
dujúcom roku. Ich potravu tvoria semená kul-
túrnych rastlín (pšenica, kukurica, jačmeň, sl-
nečnica, hrach) a ovocie, v menšej miere seme-
ná burín, hmyz, slimáky, kukly.        ZO 
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) – 
čeľaď → holubovité (Columbidae), rad → 
holuby (Columbiformes), veľkosť 32 cm, 
hmotnosť 150 – 230 g (Obr. 27.). Chrbát ble-
dosivý, brucho bledšie sivé s ružovým nády-
chom. Okolo krku čierny, vpredu prerušený 
pásik, lemovaný bielym pásikom. Letky tma-
vosivé až čierne s bielym lemom. Zobák je 
sfarbený do čierna, nohy červené, pazúry hne-
dé alebo čierne. Chvost tmavosivý zo spodnej 
strany čierny. Druh pôvodne rozšírený v Indii, 
Srí Lanke, Myanmarsku a priľahlých častiach 
Ázie. Odtiaľ sa cez Prednú Áziu dostal do Eu-
rópy. Stály vták, v niektorých prípadoch na 
zimu odlieta juhovýchodným smerom. V Hi-
malájach na zimu zostupuje do údolí. V tridsia-
tych rokoch 20 st. sa hrdlička začala z prednej 
Ázie a Balkánskeho polostrova šíriť na severo-
západ Európy, v r. 1955 sa objavila v Anglic-
ku. Z Bahamských ostrovov sa rozšírila na 
Floridu a v súčasnosti sa šíri na sever USA (v 
r. 1997 sa objavila v štáte New York). U nás 
bola prvýkrát zaznamenaná v r. 1936 v Ko-
márne, v 1938 v Bratislave, 1940 v Michalov-
ciach. Synantropný druh kŕmivého vtáka, žije v 
mestách, dedinách, parkoch, poľnohospodár-
skych družstvách a blízkom okolí (najvzdiale-
nejšie hniezdo bolo nájdené 1 km od ľudského 
obydlia). Páry sú stále, hniezdo s priemerom 
10 – 25 cm stavajú na stromoch, prípadne na 
budovách. Je ploché, riedke z rôznych vetvi-
čiek, stebiel tráv i drôtov, nití a pod. Hniezdi 
počas celého roka najčastejšie v apríli, 2 – 5 
krát. Znáša 2 biele lesklé vajíčka oválneho tvaru 
(9,96 g, 30,34 x 23,38 mm) v priebehu 2 – 3 
dní. Sedia obaja rodičia 14 – 16 dní, kŕmia rov-
nako obaja 6 – 11 dní tzv. „holubím mliekom“, 
alebo „vtáčím mliekom“, neskôr rastlinnou po-
travou. Vo veku 15 – 19 dní mláďatá opúšťajú 
hniezdo. Po vyletení sú ešte 1 – 2 týždne kŕme-
né rodičmi (dlhšie samčekom). Celkové straty 
mláďat počas hniezdenia dosahujú 40 – 50 %. 
V dospelosti sa živí prevažne semenami pšeni-
ce, kukurice, ovsa, konope, burín, ale aj chro-
bákmi, muchami či larvami motýľov. Potravu 
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zbiera väčšinou zo zeme. Môže sa dožiť 13 
rokov.          ZO 
hrebeň hrudnej kosti → kostra vtákov 
hrdzavka potápavá → kačicovité 
hrnčiarikovité (Furnariidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes), rozsiahla čeľaď pre-
važne malých druhov dosahujúcich veľkosť 12 
až 25 cm. Väčšina druhov je sfarbená v odtie-
ňoch matne hnedých, sivých alebo hrdzavých 
farieb. Vyskytujú sa v Strednej a Južnej Ame-
rike, pričom najväčšiu diverzitu dosahujú v 
južnom miernom pásme a v Andách. Žijú pre-
važne v lesných biotopoch. Živia sa zväčša 
bezstavovcami, najmä hmyzom. Niektoré dru-
hy si stavajú hniezda z hliny, podľa čoho do-
stali pomenovanie, iné druhy z rôznych koná-
rikov, iné zase v norách, ktoré si sami vyhrabú, 
v skalných puklinách alebo v stromových duti-
nách. Všetky druhy si však stavajú zakryté 
hniezda, do ktorých znášajú až 6 vajíčok Nie-
ktoré hniezda môžu nadobúdať obrovské roz-
mery v porovnaní s veľkosťou druhu. Zná-
mych je 242 druhov.         PP 
hrvoľ vtákov → tráviaca sústava vtákov 

Obr. 28. Hus divá (Anser anser) (podľa BEZZEL 1985). 
 
hus divá (Anser anser) – čeľaď → kačicovité 
(Anatidae), rad → zúbkozobce (Anseriformes), 
veľké vtáky s dĺžkou 80 cm, hmotnosťou od 
3,1 – 4,3 kg (Obr. 28.). Sivá farba na chrbtovej 
strane viac do hneda s bielo lemovanými pe-
rami, hrdlo a prsia bledosivé s postupným pre-
chodom do bielo sfarbeného brucha a spod-
ných chvostových kroviek. Zobák žltooranžo-
vý s bielym nechtom, nohy oranžové. Pri mig-
ráciách letí v rade alebo v kline. Rozšírená na 
Islande, severnej a strednej Európe, Turecku a 
bývalého ZSSR. Hniezdi v krajine s otvorený-
mi vodnými plochami, pri morskom pobreží aj 
na močaristých lúkach. U nás vzácne hniezdi 
na Záhorí, Podunajsku a na Zemplíne. Populá-
cie z Islandu zimujú v Anglicku, ostatné v 
Španielsku, severnej Afrike, na juhu Balkán-
skeho polostrova, Malej Ázii, okrem toho 
menšie počty roztrúsene na iných miestach v 
smere migrácií. Žijú v trvalých pároch. Hniez-
dia zvyčajne v starých porastoch trste na zemi, 
na vode, ale aj na vŕbe od marca do mája. 
Hniezdo býva z trste, vetvičiek ale i kôry. Zná-

šajú priemerne 4 – 6 špinavobielych vajíčok 
vážiacich okolo 163 g (86 x 58 mm), denne. 
Samička sedí od posledného, niekedy od pred-
posledného vajíčka, inkubácia trvá 28 – 29 dní. 
Samček sa v tom čase zdržiava v blízkosti. 
Mláďatá sa liahnu súčasne, po 1 – 2 dňoch na 
hniezde ich rodičia odvádzajú do vody. Samička 
pláva vpredu, samček zvyčajne kŕdlik uzatvára. 
Po 60 dňoch sú mláďatá operené. Rodiny sa 
držia spolu až do návratu zo zimovísk. Pohlavne 
dospievajú vo veku 2 (samičky), 3 (samčeky) 
rokov. Živia sa rastlinnou potravou ako je obi-
lie (pšenica, ovos, jačmeň), čerstvé výhonky 
trste, tráva a pod. Môžu sa dožiť okolo 20 ro-
kov.            ZO 
hus malá/hus piskľavá (Anser erythropus) – 
čeľaď → kačicovité (Anatidae), rad → zúbko-
zobce (Anseriformes), zriedkavo pozorovaná v 
zimných mesiacoch na západnom Slovensku. MB 
hus piskľavá → hus malá 
hus siatinná (Anser fabalis) → čeľaď → kači-
covité (Anatidae), rad → zúbkozobce (Anseri-
formes), cez naše územie pravidelne tiahne, 
menej často zimuje.       MB 
húska pestrá/kazarka pestrá (Tadorna tador- 
na) – čeľaď → kačicovité (Anatidae), rad 
zúbkozobce (Anseriformes) – patrí medzi 
najkrajšie sfarbených zástupcov čeľade kači- 
covité a dorastá do veľoksti zhruba 60 cm. Žije 
v dvoch geograficky izolovaných oblastiach – 
v severozápadnej Európe a v západnej a 
strednej Ázii. Patrí medzi dutinové hniezdiče a 
na hniezdenie využíva často králičie nory, 
pričom niekedy sú nory obsadené súčasne 
kazarkou aj králikom. Zaznamenané boli aj 
prípady kedy bola naraz obsadená húskou a 
líškou. Vyliahnuté mláďatá od susedných 
párov sa často združujú do takzvaných škôliek, 
kde sa o ne spoločne starajú rôzne jedince. U 
nás sa vyskytuje len na ťahu, aj to len veľmi 
vzácne.             MB 
hvizdák veľký (Numenius arquata) – čeľaď 
→ slukovité (Scolopacidae), rad → bahniaky 
(Charadriiformes). Je to náš najväčší druh 
bahniaka veľkosi vrany. Je charakteristický 
výrazne dlhým a zahnutým zobákom. Pomeno- 
vanie dostal podľa hvízdavého volania, ktorým 
sa ozýva. Obýva nížinné vlhké lúky, ale čias- 
točne sa adaptoval aj na neskorokosené obrá- 
bané lúky. Je sťahovavým druhom, zimuje na 
stredomorskom pobreží a na pobrežiach Brit- 
ských ostrovov. Na Slovensku patrí medzi 
vzácne druhy hniezdičov.      MB 
Hydrobatidae → víchrovníčkovité 
hýľ karmínový → pinkovité 
hýľ lesný → pinkovité 
hýľ obyčajný → pinkovité 
Charadriidae → kulíkovité 
Charadriiformes → bahniaky 
Charadrius alexandrinus → kulíkovité 
Charadrius dubius → kulík riečny 
Charadrius hiaticula → kulíkovité 
Charadrius morinellus → kulíkovité 
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charakter výskytu vtákov – Ako stále (seden-
tárne) druhy vtákov označujeme tie, ktoré sa 
zdržiavajú celoročne v oblasti hniezdenia 
(napr. → vrabec domový, → sýkorka veľká, 
→ straka obyčajná atď.). Ako sťahovavé (→ 
migrujúce) druhy označujeme tie druhy, ktoré 
hniezdia v jednej oblasti a v čase mimo hniez-
denia odlietajú do inej oblasti s vhodnejšími 
klimatickými podmienkami (napr. → lastovič- 
ka obyčajná, → dážďovník obyčajný). Niekto-
ré druhy sa v istých oblastiach vyskytujú iba 
v istom období roka napríklad u nás na jar a na 
jeseň a po krátkom prechodnom pobyte opäť 
odletia (napr. žeriav popolavý). Takéto druhy 
nazývame preletujúce (transmigrujúce). Druhy, 
ktoré sa vyskytujú niekde iba v zime (napr. → 
chochláč severský), nazývame zimujúce (hiber-
natné, zimní hostia). Niekedy sa časť populácie 
presúva do iných oblastí často vzdialených od 
miesta svojho pôvodu. Tieto nepravidelné pre-
suny (in- vázie, irupcie) pravdepodobne súvisia 
s kolísa- ním potravnej ponuky, predovšetkým 
semien a hlodavcov. Tieto druhy nazývame 
invázne (napr. pastier ružový). Ak sa vtáky pri 
migračnom pohybe ocitnú v dôsledku faktorov 
počasia na netypickom mieste, označujeme ich 
ako eratické (zablúdenci). Zvláštnu skupinu 
predstavujú introdukované druhy. Tieto sa ne-
rozšírili prirodzenou cestou, ale boli zvyčajne 
človekom (prípadne jeho činnosťou) dovezené 
a postupne sa aklimatizovali (napr. → bažant 
obyčajný, → Myiopsitta monachus).      ZO 
Chauna chavaria → anhimovité 
Chauna torquata → anhimovité 
chavkoš nočný → volavkovité 
Chionidae → belákovité 
Chionis alba → belákovité 
Chionis minor → belákovité 
Chlidonias hybridus → rybáre 
Chlidonias leucopterus → rybáre 
Chlidonias niger → rybáre 
Chloroceryle amazona → rybárikovité 
chochláč severský (Bombycilla garrulus) – 
čeľaď → chochláčovité (Bombycillidae), rad 
→ spevavce (Passeriformes), veľkosť 18 cm, 
hmotnosť 45 – 80 g (Obr. 29.). Má zavalité 
telo. Je červenohnedo sfarbený, bradu a hrdlo 
má čierne, letky čierne so žltými a bielymi 
lemami. Chvost má dosť krátky a tmavý. Na 
hlave má malý predĺžený sivohnedý chochol. 
V hniezdnom období obýva severské smrekov-
cové a smrekové lesy s bohatým podrastom 
bobuľoplodých rastlín a kríkov. Rozšírený je 
v sever. častiach holarktickej oblasti. Južná 
hranica areálu vzhľadom na časté presídľova-
nie a zmeny početnosti v jednotlivých rokoch 
kolíše. Každoročne migruje, ale v niektorých 
rokoch prerastajú tieto migrácie až do invázií, 
pri ktorých hromadne zalietavajú až do Alžír-
ska. Hniezdo si stavia z borovicových a smre-
kových vetvičiek, ktoré bývajú prepletané steb-
lami tráv, lišajníkmi a machmi. Znáška začína 
v severnej Európe koncom mája a začiatkom 

júna a obsahuje 3 – 6 modrých vajíčok so si-
vými alebo čiernymi nepravidelnými škvrna-
mi. Inkubácia trvá 12 – 15 dní a mláďatá kŕmia 
rodičia na hniezde 14 – 16 dní. V letnom ob-
dobí sa živí zväčša živočíšnu potravou, najmä 
komármi. V zimnom období žerie bobule rôz-
nych stromov a krov. U nás sa vyskytuje iba 
zimnom období. V niektorých rokoch ho počas 
silných invázií môžeme stretnúť na horách, ale 
aj v mestských parkoch a záhradách. Často 
mení zimovisko na obrovských vzdialenos-
tiach.               PP 

Obr. 29. Chochláč severský (Bombycilla garrulus). 
 
chochlačka bielooká → kačicovité 
chochlačka morská → kačicovité 
chochlačka sivá → kačicovité 
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) – 
čeľaď → kačicovité (Anatidae), rad → 
zúbkozobce (Anseriformes). Chochlačky patria 
medzi takzvané “potápavé” kačice, ktoré si 
získavajú potravu aj z dna vôd (na rozdiel od 
kačíc rodu Anas, ktoré sa potápať do väčších 
hĺbok nedokážu). U chochlačiek vrkočatých je 
vyvynutý pohlavný dimorfizmus – samec je 
sfarbený kontrastne čierno – bielo, samica je 
hnedá. Pomenovanie vrkočatá dostali podľa 
odstávajúcich pierok na hlave v podobe 
vrkôčika. Chochlačka vrkočatá v minulosti 
patrila medzi zriedkavejšie druhy, dnes je 
(hlavne v južnej časti Slovenska) bežným 
hniezdičom a jedným z najpočetnejších zi- 
mujúcich druhov kačíc. Okrem nej ešte u nás 
žije chochlačka sivá (Aythya ferina), veľmi 
vzácna chochlačka bielooká (Aythya nyroca) a 
len v zime sa zriedka vyskytujúca chochlačka 
morská (Aythya marila).       MB 
chochláčovité (Bombycillidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Menšie druhy (16 – 
22 cm) so zavalitým telom, hustým operením, 
krátkym krkom, pri hlave so silným širokým 
zobákom, na konci trochu zahnutým, krátkym 
silným behákom a zvyčajne chocholčekom na 
hlave. Majú 10 ručných letiek, okrajové sú 
redukované. Konce niektorých sekundárnych 
letiek majú často malý voskový výrastok. Nie 
je to však pravidlom a jeho prítomnosť nesúvi-
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sí s vekom, pohlavím ani ročným obdobím. 
Hlavnú časť potravy tvorí ovocie a bobule a 
tiež hmyz. Rozšírené sú v Európe, Ázii, Sever-
nej a Južnej Amerike. Patrí sem len 8 druhov, z 
nich 1 → chochláč severský žije aj u nás.    ZO 
chrapkáč poľný/chriašteľ poľný (Crex crex) 
– čeľaď → chriašteľovité (Rallidae), rad → 
chriaštele (Ralliformes), veľkosť 25 – 26 cm, 
hmotnosť 140 – 180 g. Sfarbenie má žltohne-
dé, na chrbtovej strane je pozdĺžne tmavo 
škvrnitý. V zadnej časti brucha a na bokoch 
brucha má priečne červenohnedé pásy. Krídla 
má gaštanovohnedé, zobák krátky, z bokov 
silno sploštený. Chvost je krátky zaokrúhlený. 
Má veľmi typický hlas, ktorý znie ako hra na 
hrebeni. Ozýva sa najmä večer a v noci. Vy-
skytuje sa v otvorenej krajine na lúkach alebo 
poliach, na nížinách aj v podhorských oblas-
tiach. Často aj na lúkach v okolí potokov a 
riek. Rozšírený je v palearktickej oblasti a jeho 
areál siaha až do Malej Ázie a do severného 
Iránu a na východ až po Altaj. Je sťahovavý. 
Na hniezdiská prilieta koncom apríla, zväčša 
však až v prvej polovici mája. Hniezdi na zemi 
v trávnatom poraste, kde je hniezdo starostlivo 
ukryté. Znáška obsahuje 7 – 12 zelenavých až 
svetlo hnedožltých vajíčok s popolavosivými 
škvrnami. Samica ich znáša po jednom denne a 
sedí na nich sama. Inkubácia trvá asi 17 – 19 
dní. Po vyliahnutí odvádza samica mláďatá z 
hniezda a od 3. dňa po vyliahnutí sú schopné 
samostatne sa kŕmiť. Vo veku asi 1 mesiaca už 
dokážu aj lietať. Potrava je prevažne živočíšna, 
menej rastlinná. Živočíšnu zložku tvorí najmä 
hmyz: ucholaky, koníky, kobylky, chrobáky, 
dvojkrídlovce a tiež stonôžky, mäkkýše a pa-
vúkovce. Patrí medzi veľmi ohrozené druhy v 
Európe, jeho stavy výrazne klesajú. Veľkú 
úmrtnosť spôsobuje kosenie, pri ktorom sa 
zničia hniezda resp. uhynú mláďatá. Výrazný 
vplyv na pokles početnosti však má aj likvidá-
cia a zmeny vhodných biotopov a používanie 
pesticídov v poľnohospodárstve.        PP 
chriašť bodkovaný → chriašteľovité 
chriašť malý → chriašteľovité 
chriašť najmenší → chriašteľovité 
chriašteľ bodkovaný → chriašteľovité 
chriašteľ malý → chriašteľovité 
chriašteľ najmenší → chriašteľovité 
chriašteľ poľný → chrapkáč poľný 
chriašteľ vodný → chriašteľovité 
chriašteľovité (Rallidae) – čeľaď, rad → žeria-
vy (Gruiformes). Menšie vtáky s krátkymi kríd-
lami, telom z bokov stlačeným. Sú rozšírené na 
celom svete, žijú spravidla pri vode. U nás žijú 
napríklad chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) s 
nápadne červeným zobákom zreteľne dlhším 
ako hlava, chriašť bodkovaný /chriašteľ bodko-
vaný (Porzana porzana), chriašť najmen-
ší/chriašteľ najmenší (P. pusilla) chriašť ma-
lý/chriašteľ malý (P. parva) veľkosti škorca s 
vysokými zelenými nohami, sliepočka zeleno-
nohá (Gallinula chloropus) s vysokými zele-

nými nohami, červeným zobákom a červenou 
čelovou doštičkou, lyska čierna (Fulica atra) 
celá čierna s bielym zobákom a bielou čelovou 
doštičkou, je bežná na našich rybníkoch.      ZO 
Ibidorhynchidae → srpiarovité  
ibis hnedý → ibisovité 
ibisovec hnedý → ibisovité 
ibisovité (Threskiornithidae) – čeľaď, rad → 
brodivce (Ciconiiformes). Stredne veľké druhy 
s hustým operením a prachovým perím na ce-
lom tele. Majú 11 ručných letiek, z nich 1. Je 
zakrpatená. Ich dlhý zobák je buď tenký a na 
konci ohnutý (ibis hnedý), alebo sploštený a 
lyžicovito rozšírený (lyžičiar biely). Počas letu 
majú krk a nohy natiahnuté. Známych 34 dru-
hov napríklad ibisovec hnedý/ibis hnedý (Ple-
gadis falcinellus) (Obr. 30.), červenolesklý 
vták s dlhými nohami a zobákom rozšírený v 
teplých oblastiach. Žije v okolí vôd s hustým 
porastom rastlín. Hniezdi v kolóniách, ktoré 
môžu mať až 1000 párov, spolu s kormoránmi, 
volavkami a pod. Živí sa kôrovcami, mäkkýš-
mi, larvami hmyzu a pod. Do tejto čeľade patrí 
aj lyžičiar biely (Platalea leucorodia).      ZO 

 
Obr. 30. Ibisovec hnedý (Plegadis falcinellus) (podľa BEZZEL 
1985). 
 
Icteridae → trupiálovité 
Icterus icterus → trupiálovité 
Indicatoridae → medozvestkovité 
inkubácia vajíčok – proces zahrievania → 
vajíčok vtákov samicou (prípadne oboma ro-
dičmi), pri ktorom sa vyvíja embryo a končí sa 
vyliahnutím mláďaťa. Počas inkubácie dochá-
dza k znižovaniu ich hmotnosti. Stav nasedenia 
vajíčok sa dá zistiť ponorením do vody. Čer-
stvo znesené vajíčko klesá ku dnu a vajíčko s 
už vyvinutým zárodkom sa vznáša na hladine. 
Inkubácia začína u väčšiny → spevavcov po 
znesení posledného vajíčka, ale u niektorých 
druhov z iných radov môže začať už skôr. Tr-
vanie inkubácie je druhovo špecifické. Naj-
kratšiu dobu inkubácie majú druhy čeľade Zo-
steropidae z radu → spevavcov – 10 dní (u 
našich druhov trvá približne 11 až 18 dní). 
Najdlhšie trvá inkubácia albatrosov a veľkých 
druhov tučniakov, ktoré zahrievajú vajíčka až 
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80 dní. Doba, počas ktorej má prebiehať inku-
bácia je vrodená. Niektoré vtáky po skončení 
doby inkubácie znášku opúšťajú (→ holuby), 
niektoré však môžu sedieť ďalej. Vajíčka nemu-
sia byť po celý čas inkubácie stále zahrievané. 
Čerstvo znesené vajíčka vydržia väčšie ochla-
denie, podobne v posledných štádiách vývinu 
môže byť znáška na určitý čas opustená, pretože 
embryo sa zahrieva vlastným krvným obehom. 
Vajíčka musia byť počas inkubácie v určitých 
intervaloch aj obracané. Samici sa počas tohto 
obdobia vytvára hniezdna holina, ktorá slúži na 
priamy kontakt pokožky s vajíčkami.       PP 
Irena cyanogaster → irenovité 
Irena puella→ irenovité 
Irenidae → irenovité 
irenovité  (Irenidae) – čeľaď, rad → spevavce 
(Passeriformes). Zahŕňa iba dva druhy Irena 
cyanogaster a Irena puella. Niektorými znak-
mi sa podobajú na zástupcov čeľade → byľby-
lovité, kde boli v minulosti zaraďované. Majú 
vyvinutý sexuálny dimorfizmus, samice sú 
matnejšie ako samce. Živia sa prevažne rôz-
nymi plodmi, v menšej miere aj hmyzom. 
Hniezdia na stromoch, znáška obsahuje 2 až 3 
vajíčka Vyskytujú sa v JV Ázii, od východnej 
Indie až po Jávu, Irena cyanogaster je endemi-
tom Filipín.         PP 
Ixobrychus minutus → volavkovité 
Jacanidae → jakanovité 
jagavce (Galbuliformes) – rad. Boli dlho zara-
ďované ako podrad → ďatlovcov (Piciformes). 
Patria sem dve čeľade endemických vtákov, 
žijúcich v Neotropickej zoogeografickej oblasti 
→  jagavcovité (Galbulidae) a → lenivkovité 
(Bucconidae).        ZO 
jagavcovité (Galbulidae) – čeľaď, rad → jagav-
ce (Galbuliformes). Malé a stredne veľké vtáky 
s dlhým, úzkym a špicatým zobákom. Rozšírené 
v Neotropickej oblasti. Nemajú vomer, tarsus 
vzadu hladký. Majú zygodaktylné nohy, jeden 
druh nemá palec. Mäkké štruktúrované perie s 
kovovým leskom do zelena, zlatista alebo bron-
zova. Patrí sem 18 druhov.         ZO 

Obr. 31. Microparra capensis 
 

jakanovité (Jacanidae) – čeľaď, rad → 
bahniaky (Charadriiformes), stredne veľké (15 
– 58 cm) vodné vtáky, s predĺženými nohami, 
(hlavne tarsus) prstami a pazúrmi. Rozšírené v 
strednej a južnej Amerike, strednej a južnej 
Afrike, južnej a juhovýchodnej Ázii a severnej 
a východnej Austrálii. Obývajú plytké sladko 
vodné mokrade. Ich potravu tvorí hmyz, ktorý 
zbierajú z plávajúcej vegetácie a rôzne bez- 
stavovce z koreňového systému vodných rast- 
lín, ktoré zobákom chytia a otočia, prípadne 
nohou pridržia a zobákom zbierajú potravu, 
včítane malých rybiek, ktoré tam nájdu. Noha 
druhu jakana ostnatá (Jacana spinosa) zo 
strednej Ameriky zaberá plochu 12 x 15 cm, 
pričom samotný vták meria 17 – 23 cm. Len 
jeden druh Microparra capensis (Obr. 31.), 
žijúci v Afrike je monogamný. Samec a sami- 
ca sa rovnakým dielom podielajú stavbe 
hniezda a výchove mláďat. Pri ostatných 
stavia hniezdo, sedí na vajíčkach a stará sa o 
mláďatá samček. Samičky chránia hniezdo 
pred predátormi. Známych 8 druhov napr. 
Actophilornis albinucha s modrou čelovou 
doštičkou je endemickým druhom na Ma- 
dagaskare.              ZO 
jarabica poľná (Perdix perdix) – čeľaď → 
bažantovité (Phasianidae), rad → kury 
(Galliformes). Jarabice patria medzi kurotvaré 
vtáky obývajúce bezlesnú krajinu, v Európe sú 
to prevažne polia. Živí sa prevažne rastlinnou 
potravou a patrí medzi stále vtáky. Ako ostatné 
kurotvaré vtáky majú nidifúgne mláďatá o 
ktoré sa stará samička. V minulosti patrila 
jarabica poľná medzi bežné druhy vtákov 
poľnohospodárskej krajiny. Vďaka intenzifikácii 
a chemizácii v poľnohospodárstve jej stavy vo 
väčšine krajín Európy silne poklesli, prípadne 
vymizla úplne. Podobný trend vo vývoji 
početnosti zaznamenala aj prepelica poľná 
(Coturnix coturnix), ktorá je našim najmenším 
kurotvarým vtákom a ako jediná je sťahovavá. 
Vysokú početnosť má dnes už len bažant 
poľovný (Phasianus colchicus), ktorá je však 
udržiavaná umelým vypúšťaním vtákov z ba- 
žantníc.             MB 
jariabok hôrny (Bonasa bonasia) – čeľaď → 
hlucháňovité (Tetraonidae), rad → kury (Galli- 
formes). Jariabok je naším najmenším zástup- 
com lesných kurovitých vtákov. Dosahuje veľ- 
kosť zhruba väčšieho holuba a rozpätie krídiel 
60 cm. Vyskytuje sa prevažne v zachovaných 
horských lesoch s bohatým podrastom krovín, 
z ktorých získava potravu. Z našich druhov 
tejto čeľade je u jariabkov najmenej vyvinutý 
veľkostný aj farebný pohlavný dimorfizmus. 
Podobne ako hlucháň obyčajný (Tetrao uro -
gallus) a tetrov obyčajný (Tetrao tetrix) aj 
jariabok hniezdi na zemi. Keďže všetky tri 
druhy sú viazané na zachovalé lesné porasty 
patria vďaka silnému hospodárskemu využí- 
vaniu lesov medzi ohro zené druhy a ich stavy 
sa znižujú.        MB 
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jastrab krahulec (Accipiter nisus) – čeľaď → 
jastrabovité (Accipitridae), rad → dravce (Fal-
coniformes), veľkosť 28 – 38 cm, hmotnosť 
130 – 290 g. Podobá sa na → jastraba veľkého, 
ale je o niečo menší. Na chrbtovej strane je 
sivý až bridlicovo modrý, na brušnej biely s 
hrdzavohnedým priečnym vlnkovaním. Na 
siluete je nápadný dlhý chvost a krátke, tupé 
krídla. Vyznačuje sa charakteristickým krát-
kym a kĺzavým letom, veľmi často kľučkuje 
medzi stromami. Vyskytuje sa v lesoch, najmä 
na okrajoch, od nížin až po horské oblasti a 
tiež v otvorenej krajine s roztrúsenými lesíkmi 
medzi poľami a lúkami. Rozšírený je v palear-
ktickej oblasti. Na väčšine svojho areálu je 
prelietavý alebo sťahovavý. Hniezdo máva 
umiestnené na strome a jeho priemer býva 30 – 
70 cm. Znáška začína koncom apríla alebo až v 
máji, aj keď hniezdne teritórium si obsadzuje 
často už v marci. Boli zistené aj prípady biga-
mie, keď dve samice zdieľali spolu jedno 
hniezdo. Stavba hniezda trvá asi 2 týždne, ale 
často obsadzuje aj staré hniezda po → vranách, 
→ sojkách alebo vevericiach. Znáška obsahuje 
3 – 6 vajíčok, ktoré sú biele so zelenavým alebo 
modrým nádychom a červenohnedými alebo 
hnedými škvrnami. Samica ich znáša v intervale 
2 – 3 dní a inkubácia trvá 31 – 35 dní. Samica 
zo začiatku ostáva s mláďatami na hniezde a 
rozdeľuje im potravu, ktorú loví samec. Samec 
mláďatá nikdy nekŕmi. Mláďatá opúšťajú 
hniezdo vo veku 3 – 4 týždňov, rozliezajú sa po 
okolitých stromoch a vo veku 5 týždňov sú 
schopné lietať. Medzi mláďatami sa môže pre-
javovať aj kanibalizmus. Potravne sa špecializu-
je na lov drobných druhov vtákov, najmä → 
vrabcov domových a poľných, strnádok, sýko-
riek, ale v jeho potrave sa nachádzajú aj hlodav-
ce, niekedy aj zajac, králik a vodné vtáctvo. 
Ulovenú potravu trhá a ošklbáva zväčša na urči-
tých miestach, ktoré pravidelne navštevuje.    PP 
jastrab lesný → jastrab veľký 
jastrab veľký/jastrab lesný (Accipiter genti-
lis) – čeľaď → jastrabovité (Accipitridae), rad 
→ dravce (Falconiformes), veľkosť 48 – 58 
cm, hmotnosť 650 – 1300 g. Na chrbtovej stra-
ne je tmavohnedý až sivohnedý, na brušnej 
biely s hustými tmavohnedými priečnymi 
pruhmi v podobe vlniek. Na letiacej siluete sú 
charakteristické široké, relatívne krátke a tupé 
krídla a dlhý chvost so štyrmi priečnymi pás-
mi. Vyskytuje sa v lesoch všetkých typov, od 
nížin až po hory. Vyhľadáva prostredie, v kto-
rých sa nachádzajú aj prieseky a otvorené plo-
chy. Rozšírený je v holarktickej oblasti. Je 
stály, iba mladé jedince podnikajú niekedy 
potulky do južnejších oblastí. Hniezdi jednotli-
vo a páry si udržiavajú trvalo revír, ktorý má v 
európskych podmienkach rozlohu asi 5 km2. 
Hniezdo býva umiestnené na vysokých stro-
moch, zväčša v odľahlejších častiach starých 
porastov. Stavia ho ako v blízkosti kmeňa, tak 
aj v rázsoche silnejších vetiev a jeho priemer 

sa pohybuje od 60 – 120 cm. Hniezdi raz za 
rok. Znáška začína koncom marca a v priebehu 
apríla. Samica znáša vajíčka v 2 – až 4 – dňo-
vých intervaloch. V znáške sú zvyčajne 2 – 4 
vajíčka, ktoré sú svetlomodré s zelenkavým 
nádychom alebo svetlosivé. Inkubácia trvá 35 – 
40 dní. Prvých 8 – 10 dní zostáva samica s 
mláďatami, zahrieva ich a kŕmi. Samec iba pri-
náša potravu, nikdy mláďatá nekŕmi. Mláďatá 
zostávajú na hniezde 36 – 40 dní a rodičia sa o 
ne starajú ešte po vyletení približne do veku 70 
dní. Potravu tvoria výhradne vtáky a cicavce. Z 
vtákov sú to najmä → holuby, → sojka, → 
drozdy, → kura, → bažant a iné. Z cicavcov sú 
to najmä hlodavce, veverica a iné.        PP 
jastrabovité (Accipitridae) – čeľaď, rad → 
dravce (Falconiformes). Pomerne veľká a rôz-
norodá čeľaď. Malé až veľké dravé vtáky (20 – 
150 cm) so zahnutým zobákom, silnými noha-
mi, ostrými zakrivenými pazúrmi často široký-
mi krídlami a dobrým zrakom. Majú niekoľko 
charakteristických anatomických znakov (vo-
mer nemá oválny výbežok, procoracoid je širo-
ko oddelený od claviculy). Sú rozšírené po celej 
Zemi okrem Antarktídy. Známych je 70 rodov a 
237 druhov. U nás bol zaznamenaný výskyt 26 
druhov, z ktorých 14 pravidelne hniezdi.        PP 
Jynx torquilla → krutohlav obyčajný 
kačica divá (Anas platyrhynchos) – čeľaď → 
kačicovité (Anatidae), rad zúbkozobce (Anse- 
riformes). Je to najrozšírenejší druh kačice v 
Európe, hniezdiaci a okrem najsevernejších 
častí aj zimujúci na celom kontinente. Dorastá 
do veľkosti takmer 60 cm. Ako u ostatných 
druh rodu Anas je medzi pohlaviami vyvinutý 
výrazný pohlavný dimorfizmus. Samec je 
okrem obdobia → preperovania sfarbený oveľa 
pestrejšie ako samica. Má zamatovozelenú 
hlavu oddelenú od gaštanovohnedého hrudníka 
bielo páskou. Zvyšok tela je sivastohnedý. O 
hniezdo aj o vyliahnuté potomstvo sa (ako u 
ostatných kačíc) stará len samica. Kačice sú 
všežravé vtáky (na rozdiel od husí, ktoré sú 
prevažne bylinožravé), živia sa vodnými ras- 
tlinami ako aj rôznymi druhmi, hlavne vod- 
ných bezstavovcov.       MB 
kačica hvizdárka → kačicovité 
kačica hvízdavá → kačicovité 
kačica chrapačka → kačicovité 

Obr. 32. Kačica chrapka (Anas crecca), vpredu ♂ (podľa 
BEZZEL 1985). 
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kačica chrapka/kačica chrapkavá (Anas 
crecca), → čeľaď → kačicovité (Anatidae), 
rad → zúbkozobce (Anseriformes). Je to 
najmenší európsky druh kačice s hmotnosťou 
len okolo 300 gramov (Obr. 32.). Káčer má v 
čase hniezdenia hnedú hlavu s výraznou 
zelenou páskou cez oko a žltým okrajom 
chvosta. Obe pohlavia sú počas celého roka 
charakteristické zeleným zrkadielkom. U nás 
patrí medzi veľmi vzácne hniezdiče. Častejšie 
sa s ňou možno stretnúť počas ťahu.     MB 
kačica chrapkavá → kačica chrapka 
kačica chrapľavá → kačicovité 
kačica chripľavá → kačicovité 
kačica chripľavka → kačicovité 
kačica ľadová → kačicovité 
kačica lyžičiarka → kačicovité 
kačica ostrochvostá → kačicovité 
kačica strakatá → kačicovité 
kačicovité (Anatidae) – čeľaď, rad → zúbkozob-
ce (Anseriformes). Patria sem vtáky strednej 
veľkosti, od kačice chrapkavej (Anas creca), kto-
rá má 0,4 kg až po → labuť veľkú, vážiacu 20 
kg. Ich zobák má na okrajoch priečne rohovinové 
zúbky, rôzne prispôsobené na prijímanie potravy. 
Nohy majú plávacie blany spájajúce tri predné 
prsty. U väčšiny je silno vyvinutý pohlavný di-
morfizmus, samce majú pestrejšie sfarbenie a 
majú z kloaky vychlípiteľný páriaci orgán. Sam-
čeky labutí a husí sa starajú o sediace samičky a 
mláďatá, pri kačiciach sa o sedenie a potomstvo 
starajú len samičky. Z našich druhov sem patria 
napr. → labuť veľká, labuť malá/l. tundrová (C. 
columbianus), l. spevavá (C. cygnus), → hus 
divá, → kačica divá, → chochlačka vrkočatá 
(Aythya fuligula), ch. sivá (A. ferina), ch. bieloo-
ká (A. nyroca), ch. morská (A. marila), hrdzavka 
potápavá (Netta rufina), kačica lyžičiarka (Anas 
clypeata), k. ostrochvostá (A. acuta), k. chrapač-
ka/k. chrapľavá (A. querquedula), k. hvizdárka/k. 
hvízdavá (A. penelope), k. chripľavka/k. chripľa-
vá (A. strepera), kamenárka strakatá/kačica stra-
katá (Histrionicus histrionicus), ľadovka dlho-
chvostá/kačica ľadová (Clangula hyemalis), → 
kajka obyčajná, zimujúce potápače → p. malý,  
počas migrácie a zimovania sa u nás vyskytujú aj 
p. veľký (Mergus merganser) a p. prostredný/p. 
dlhozobý (M. serrator).           ZO 
kajka morská → kajka obyčajná 
kajka obyčajná/kajka morská (Somateria 
mollisima) – čeľaď → kačicovité (Anatidae), 
rad zúbkozobce (Anseriformes), na Slovensku 
nepravidelne migruje a zimuje.       KS 
kakaduovité (Cacatuidae) – čeľaď, rad → 
papagáje (Psittaciformes). Sfarbenie je zvyčaj-
ne bielej, žltej, čiernej al. ružovej farby. Cha-
rakteristickým znakom je pomerne veľký cho-
chol na hlave. Krídla sú dlhé a končisté. Po-
hlavný dimorfizmus nie je výrazný, samce sú o 
niečo väčšie ako samice. Hniezdia v dutinách 
stromov. Sú sociálne a žijú v kŕdľoch, v kto-
rých panuje u niektorých druhov prísna hierar-
chia. Mnohé druhy sú aj vynikajúcimi letcami, 

lietajú na dlhé vzdialenosti a taktiež plachtia 
vo veľkej výške. Potravu tvoria rôzne rastliny, 
najmä plody, bobule, semená a púčiky, korien-
ky, ale aj hmyz. Známych je 19 druhov, rozší-
rených v austrálskej oblasti, orientálnej oblasti 
a v Tichomorí.         PP 
kakapo sovovitý (Strigops habroptilus) – čeľaď 
→ papagájovité (Psittacidae), rad → papagáje 
(Psittaciformes) (Obr. 33.). Druh nelietavého 
papagáj na pokraji vyhynutia. Pôvodne žil na 
Novom Zélande na ostrovoch North Island, 
South Island a Steward Island. Fosílne zvyšky 
boli nájdené aj na ostrove Chatham. V dnešnej 
dobe žije v premiestnených populáciách na 
ostrovoch Codfish, Maud a Little Barrier. Je 
najťažší a najzvláštnejší zo všetkých papagájov. 
Dlhú dobu bol bezmocnou obeťou človeka. Na 
chrbtovej strane je zelený s čiernymi škvrnkami 
s hnedastými lícami a žltým pásom nad okom. 
Chvost je zelenožlto-hnedočierny. Veľkosť 64 
cm, hmotnosť 950 – 3000 g. Samička nie je 
menšia, ale je ľahšia. Nedospelé jedince sú 
tmavšie a v tvári hnedšie. Žije v lesoch, na okra-
ji kde má prístup k zemi v subalpínskom pásme. 

Obr. 33. Kakapo sovovitý (Strigops habroptilus). 
 
Počas dňa drieme na nízkych stromoch, skalna-
tých výbežkoch a kríkoch. Aktívny je v noci. Je 
rastlinožravý, ale zloženie jeho potravy sa mení 
podľa ročného obdobia. Živí sa zelenými vý-
honkami rastlín, semenami, ovocím (na jar a v 
lete), koreňmi rastlín (v zime). Hniezdi od de-
cembra do februára, nie však každý rok. Sam-
čeky zvukom v noci upútavajú samičky. Hniez-
dia v norách v štrbinách medzi skalami alebo 
koreňmi stromov. Znášajú 1 – 2, vzácne 3 va-
jíčka s dlhými intervalmi. Inkubačná doba je 30 
dní a celé obdobie hniezdenia približne 3,5 me-
siaca. Samičky začnú hniezdiť 9 – 11 ročné, no 
pravdepodobne môžu hniezdiť aj skôr. Je stály, 
nemigruje. Bol ľahkou obeťou predátorov do-
vezených na Nový Zéland v 19. st. Znižovanie 
jeho počtov začalo, keď európsky usadlíci do-
viezli jeho súčasné predátori potkany a lasice. 
Neskôr bolo zistené, že k ich predátorom patrí 
aj potkan Rattus exulans, no ten ich neohrozoval 
v takej veľkej miere. V rokoch 1987 – 92 všet-
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kých 37 nájdených vtákov premiestnili. Zo za-
čiatku ich prikrmovali a ich počet sa v januári 
1997 zvýšil na 50 jedincov. Jediné úspešné za-
znamenané hniezdenie od r. 1993 bolo v r. 
1997, keď sa vyliahli 4 mláďatá.       ZO 
kalužiačik malý/kalužiak riečny – (Actitis 
hypoleucos), čeľaď → slukovité (Scolopacidae), 
rad kulíky (Charadriiformes). Je našim naj- 
menším a najrozšírenejším druhom kalužiaka, 
dosahujúcim dĺžku len 20 cm. Hniezdi vo 
vhodných biotopoch po celom území Sloven- 
ska. Vyskytuje sa na brehoch riek a väčších 
potokov, prípadne brehoch stojatých vôd. Je 
sťahovavým druhom.           MB 
kalužiak červenonohý → kalužiaky 
kalužiak močiarny → kalužiaky 
kalužiak obrátenozobý → kalužiaky 
kalužiak perlavý (Tringa ochropus) – čeľaď 
→ slukovité (Scolopacidae), → rad bahniaky 
(Charadriiformes). Kalužiaky patria medzi 
bahniaky strednej veľkosti. Kalužiak perlavý 
dosahuje veľkosť väčšieho škorca asi 22 až 24 
cm. Na rozdiel od ostatných druhov kalužiakov 
a bahniakov všeobecne, kalužiak perlavý ne- 
hniezdi na zemi, ale na hniezdienie využíva 
staré hniezda iných druhov vtákov, pričom tie- 
to môžu byť aj niekoľko metrov vysoko. 
Charakteristickým biotopom tohto druhu sú 
lesné mokrade. Na Slovensku sa vyskytuje len 
počas obdobia migrácie. Niekoľko málo jedin- 
cov môže u nás aj prezimovať.      MB 
kalužiak riečny → kalužiačik malý 
kalužiaky (Tringa) – rod, čeľaď → slukovité 
(Scolopacidae), rad → bahniaky (Charadriifor- 
mes). Okrem → kalužiaka perlavého, → ka- 
lužiačika malého sa u nás na ťahu vyskytujú ka 
lužiak tmavý (Tringa erythropus), k. štíhly (T. 
stagnatilis), k. sivý (T. nebularia), k. močiar- 
ny (T. glareola), brodník sivý/k. obrátenozobý 
(Xenus cinereus), k. červenonohý (T. totanus) 
patrí medzi naše vzácne hniezdiče.     MB 
kalypta najmenšia → krátkonožce 
kamenárka strakatá → kačicovité  
kaňa močiarna (Circus aeruginosus) – čeľaď 
→ jastrabovité (Accipitridae), rad → dravce 
(Falconiformes). Kane patria medzi dravce 
ktoré si stavajú hniezda na zemi. Pôvodne 
hniezdili prevažne v trstinových zárastoch, 
prípadne na lúkach porastených vysokými 
trávami. Dnes môžu hniezdiť aj na obilných 
lánoch, kde však hniezdenie kvôli obhos- 
podarovaniu polí, býva často neúspešné. Kaňa 
močiarna loví drobné cicavce, obojživelníky aj 
vodné vtáky. Je sťahovavým druhom podobne 
ako ďalší druh kaňa popolavá (Circus pygar- 
gus). Naopak kaňa sivá (Circus cyaneus) je 
severským druhom a u nás sa vyskytuje práve 
počas zimných mesiacov.        MB 
kanárik poľný/kanárik záhradný (Serinus 
serinus) – čeľaď → pinkovité (Fringillidae), 
rad → spevavce (Passeriformes). Drobné žlto-
hnedé vtáča (11 cm, 12 – 15 g) so žltým čelom, 
bradou, prsiami, bruškom a kostrčou. Má krát-

ky, silný kužeľovitý zobák. Rýchlo vlnkovito 
lieta. Jeho zreteľný zvonivý hlas sa ozýva z 
vyvýšených miest ako vrcholky stromov, drô-
tov, antén domov. Rozšírený v Európe, Prednej 
Ázii a severnej Afrike. V 19. st. sa zo Stredo-
moria rozšíril do strednej Európy, jeho šírenie 
pokračuje aj v súčasnosti (vo Fínsku zahniezdil 
v r. 1967). Patrí k sťahovavým druhom, na jar 
prilieta v marci, apríli a odlieta v októbri. Naše 
populácie zimujú v Taliansku, Slovinsku, 
Chorvátsku. Žije v poľných lesíkoch, poliach, 
záhradách, parkoch, cintorínoch, na okrajoch 
lesov a pod. Hniezdi 2 x ročne od apríla do 
júla. Hniezdo stavia samička 3 – 6 dní a je 
umiestnené vo vidliciach stromov, kríkov. Sa-
mička znáša 3 – 4 špinavobielych vajíčok (1,2 
g, 16,5 x 12,2 mm) s tmavohnedými vlnkami a 
bodkami. Sedia obaja rodičia 12 – 14 dní, zvy-
čajne však samička a samček ju niekedy kŕmi. 
Mláďatá sú na hniezde kŕmené 12 – 16 dní, po 
vyletení ešte asi týždeň. Po osamostatnení sa 
zhlukujú do kŕdlikov a na jeseň aj so stehlíkmi. 
Živia sa semenami plevelných i kultúrnych 
rastlín (nezábudka, čakanka, žihľava, bodliak, 
trávy, mak a pod.).        ZO 
kanárik záhradný → kanárik poľný  

Obr. 34. Kardinál  (Cardinalis cardinalis) (podľa HARRISON 
1975). 
 
kardinál červený (Cardinalis cardinalis) – 
čeľaď → strnádkovité (Emberizidae), rad → 
spevavce (Passeriformes). Sú to stredne veľké 
spevavce (21 – 23 cm) s hmotnosťou 42 – 48 
g (Obr. 34.). Rozšírený v Severnej Amerike 
od južnej Kanady po Mexiko a Strednú Ame-
riku. Žije na okrajoch lesov, živých plotoch 
ale aj na vegetácii v blízkosti domov. Samček 
je žiarivo červený až na čiernu masku na tvá-
ri. Samička je svetlo hnedá alebo svetlo zele-
nohnedá a nemá na tvár čiernu ale len tmavšiu 
masku. Obe pohlavia majú na hlavičke kuže-
ľovitý chocholček peria. Kým samček ho má 
celý červený, samička má červený len jeho 
hrot. Je stály. Väčšinou je monogamný, vy-
skytuje aj polygýnia. Zvyčajne hniezdi dva 
krát ročne od marca do septembra. Hniezdo 
stavia samička. Kladie 1 – 5 vajíčok, mláďatá 
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sa liahnu po 11 – 13 dňoch. Živí sa semenami, 
zrnom, plodmi, hmyzom.            ZO 
karpometakarpálne kosti → kostra vtákov 
kavka obyčajná/kavka tmavá (Corvus mone-
dula) – čeľaď → krkavcovité (Corvidae), rad 
→ spevavce (Passeriformes), veľkosť 33 cm, 
hmotnosť 180 – 300 g. Je takmer celá čierna, 
vrch hlavy, ktorý je lesklo čierny má ostro 
ohraničený od sivého goliera na temene a krku. 
Chrbát má kovovo modrý, chvost a letky so 
zelenkastým nádychom. Zobák má kratší a 
silnejší. V mimohniezdnom období vytvára 
kŕdle, veľmi často spolu s havranmi. Žije na 
miestach s dostatkom starých stromov v blíz-
kosti polí a lúk, ale tiež v blízkosti zrúcanín 
hradov, skalných stien a ľudských sídel. Rozší-
rená je v palearktickej oblasti, na západe siaha 
jej areál na západnú Sibír. Jeden z poddruhov 
obýva aj severnú Afriku (Alžírsko). Stály vták, 
sever. populácie môžu byť sťahovavé. Páry sa 
vytvárajú už na jeseň a sú zrejme trvalé. 
Hniezdi raz ročne. Hniezdo máva umiestnené v 
dutinách stromov, skalných štrbinách a na 
stavbách, ale obsadzuje aj vhodné búdky a 
niekedy používa aj staré opustené hniezda. 
Hniezdenie začína v apríli. Znáška obsahuje 2 
– 7 zelenomodrých, niekedy len slabomodrých, 
rovnomerne sivo škvrnitých vajíčok, ktoré 
samica znáša denne a sedí na nich sama. Sa-
mec jej prináša potravu. Inkubácia začína pred 
znesením posledných dvoch vajíčok a trvá 15 – 
20 dní. Mláďatá dostávajú na hniezde potravu 
32 – 36 dní. Najvyšší zaznamenaný vek okrúž-
kovaného jedinca bol 14 rokov. V potrave pre-
vláda rastlinná zložka (semená rastlín, najmä 
obilniny) nad živočíšnou (chrobáky a húsenice 
motýľov). Potravu zbiera zväčša na zemi – na 
poliach, lúkach, ojedinele aj v lesoch.       PP 
kavka tmavá → kavka obyčajná 
kazarka pestrá → húska pestrá 

 
Obr. 35. Kazuár prilbový  (Casuarius casuarius). 
 
kazuár prilbový (Casuarius casuarius) – če-
ľaď → kazuárovité (Casusariidae), rad → 
pštrosy (Struthioniformes). Jediný s kazuárov, 
ktorý žije v Austrálii (Obr. 35.). Preferuje hus-
tý tropický dažďový prales, no vyskytuje sa i v 

močaristých lesoch, prípadne na okrajoch le-
sov, na brehoch riek, ale bol nájdený aj v nety-
pických biotopoch, ako sú eukalyptové lesy. 
Nemigruje, je 130 – 170 cm vysoký, samček 
váži 29 – 34 kg, samička 58 kg. Má dva laloky. 
Perie má čierne, krk modrý. Farba holých častí 
tela závisí od nálady. Živí sa ovocím minimál-
ne zo 75 druhov rastlín, v zajatí skonzumuje 
denne 2,9 kg potravy. Pri nedostatku potravy 
prichádza na ovocné plantáže. Vajíčka bledo-
zelené 650 g, 135 x 90mm. Vajíčka a mláďatá 
sa stávajú potravou diviakov.       ZO 
kazuárovité (Casuariidae) – čeľaď, rad → 
pštrosy (Struthioniformes). Jediná skupina 
veľkých (17 – 55 kg, 100 – 190 cm) nelieta-
vých vtákov, ktoré sa prispôsobili životu v 
dažďových pralesoch. Sú rozšírené v austrál-
skej oblasti. Merajú 100 – 170 cm, hmotnosť 
do 58 kg majú silno redukované krídla, predo-
všetkým v ručnej časti. Ich perie je mäkké s 
voľnými vetvičkami a lúčmi s vyvinutou pa-
kostrnkou. Nemajú ručné letky ani kormidlové 
perá na chvoste. Kostra je len málo pneumati-
zovaná, nemajú kľúčne kosti a hrebeň na prs-
nej kosti. Na nohách majú 3 dlhé prsty. Samce 
majú vyvinutý penis. Ich prilba nie je súčasťou 
lebky a jej vnútro pozostáva z veľmi pevnej, 
elastickej, sponginóznej hmoty. Pomaly rastie 
počas celého života. Jej funkcia nie je úplne 
jasná. Predpokladá sa, že ju používajú na pred-
ieranie sa cez vegetáciu a že im chráni hlavu 
pred zranením. V zajatí ju používajú ako lopa-
tu pri prehrabávaní lístia. Veľkosť prilby a 
laloku môže byť aj znakom dominancie. Lalo-
ky sú záhyby kože a ich farba (červená, modrá, 
fialová, žltá, biela) je charakteristická pre jed-
notlivé druhy a poddruhy. Podľa iného názoru 
sa ich farba mení podľa nálady vtáka. Pevné 
perie ich chráni pred ostrými listami a konár-
mi. Lúče peria nie sú spojené háčikmi, preto je 
splývavé. Letky majú zmenené na dlhé, ostré – 
ostňom podobné útvary, ktoré predstavujú ďal-
šiu ochranu. Žijú v dažďových lesoch a v le-
soch na savanách od nížin až po 3000 m n. m. 
Pohlavia sú veľmi podobné a takmer nerozlíši-
teľné, i keď samičky majú tendenciu byť bled-
šie a väčšie a majú väčšiu prilbu. Mladé vtáky 
majú tmavohnedé perie a málo svetlých farieb 
na hlave a krku, laloky majú menšie. Nohy sú 
silné a robustné, môžu bežať až 50 km rýchlo-
sťou a vyskočiť až do výšky 1,5 m. Sú dobrí 
plavci, bez problémov preplávajú jazerá a širo-
ké rieky. Majú 3 prsty s pazúrmi. Na vnútor-
nom prste majú 10 cm dlhý pazúr, ktorý mení 
nohu na nebezpečnú obrannú zbraň. Sú plaché, 
samotárske, ťažko pozorovateľné a o ich prí-
tomnosti často svedčia len stopy a trus. Najak-
tívnejšie sú skoro ráno, neskoro poobede a tiež 
aj za mesačných nocí. Počas dňa odpočívajú na 
slnečných miestach. Väčšinu času strávia hľa-
daním potravy na zemi a pravidelne na tých 
istých územiach hľadajú potravu a prechádzajú 
cez rieky. Počas hniezdenia, keď sú s mláďa-
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tami môžu byť veľmi agresívne. Pritom na-
tiahnu krk s hlavou, naježia perie a syčia. Pri 
útoku kopú naraz oboma nohami. Živia sa po-
padaným ovocím, prípadne na nízkych halu-
ziach, niekedy hubami, malými stavovcami, 
hmyzom, zriedkavo aj zdochlinami. Hniezdia 
medzi júnom a októbrom, v období keď je dos-
tatok potravy. Samčeky majú v čase hniezde-
nia teritóriá veľké 1 – 5 km2. Samička kladie 3 
– 5 vajíčok do hniezda, ktoré pripraví samček. 
Je to priehlbina v zemi, dobre zamaskovaná. 
Samička si odchádza potom hľadať iného sam-
čeka. Vajíčka sú bledozelené. Inkubácia trvá 
49 – 56 dní. Mláďatá majú žltohnedý pásikavý 
chrbát. Sú nekŕmivé, schopné niekoľko hodín 
po vyliahnutí chodiť a samé sa kŕmiť. Samček 
s nimi ostáva cca 9 mesiacov. Patria sem 3 
druhy → kazuár prilbový, o niečo menší Casu-
arius unappendiculatus preferujúci pobrežné 
močaristé lesy v menších výškach a C. bennet-
ti, ktorý má len 100 – 110 cm a nemá laloky, 
žije najvyššie, no pri neprítomnosti ostatných 
druhov schádza až na úroveň mora.      ZO 
kivi Apterygiformes – rad menších nelietavých 
vtákov, ktoré majú redukované krídla a perie. 
Lopatka im zrástla s krkavčou kosťou (korakos-
kapula), nemajú kľúčne kosti a hrebeň na prsnej 
kosti. Kosti nie sú pneumatizované. Majú tenký, 
dlhý zobák, na konci ktorého majú nozdry. Sú 
aktívne v noci, orientujú sa predovšetkým ču-
chom a majú slabý zrak, v oku im chýba vejá-
rik. Patrí sem 1 čeľaď s 1 rodom a tromi druh-
mi: → kivi veľký, Apteryx australis, ohrozený 
druh kivi owenov A. owenii a A. haastii.      ZO 
kivi veľký (Apteryx australis) – čeľaď → ki-
viovité (Apterygidae), rad → kivi (Apterygi-
formes). Veľkosť 35 – 65 cm, hmotnosť sam-
ček 1440 – 3060 g, zobák 110 – 155 mm, sa-
mička 2060 – 3850 g, zobák 130 – 205mm. 
Samička je väčšia s dlhším zobákom. Žije len 
na Novom Zélande od subtropických oblastí 
podnebia až po teplé mokré lesy. Živí sa bez-
stavovcami, ktoré žijú v pôde, hlavne hmyzom 
napríklad chrobákmi a ich larvami, pavúkmi, 
čiastočne ovocím a semienkami. Potravu vy-
hľadáva predovšetkým pomocou čuchu tak, že 
pchá zobák do pôdy striedavo do rôznych hĺ-
bok a zisťuje prítomnosť hmyzu. Pokiaľ môže 
nájsť potravu, je stály, celý život ostáva v jed-
nom teritóriu. Vajíčka kladie od júna do febru-
ára, najčastejšie v auguste a septembri. Je mo-
nogamný a hniezdi solitárne (nie v kolóniách), 
v dutinách a kladie 1 – 3 vajíčok (430 g, 115 – 
137 x 70 – 83 mm). Rozdiel medzi znesením 
prvého a druhého vajíčka je 25 – 30 dní. 
Hmotnosť vajíčok tvorí 14 – 20 % hmotnosti 
samičky pred znesením vajíčka V pomere k 
hmotnosti vtáka je to najväčšie vajíčko spome-
dzi vtákov a oproti iným vtákom tejto hmot-
nosti je približne 4 x väčšie. Ďalším zaujíma-
vým faktom je, že žĺtok je o 50 % väčší oproti 
iným vtákom, čo je pravdepodobne spojené aj 
s dlhou inkubačnou dobou – 75 – 84 dní. Sa-

mička po znesení vajíčok opustí hniezdnu du-
tinu, ale ostáva v jej blízkosti a spí v inej duti-
ne v blízkom okolí. Do 14 dní od znesenia 
vajíčok začína ich inkubácia, sedí na nich sam-
ček. V noci samček opúšťa dutinu na 4 – 5 
hodín aby sa nakŕmil. Pri odchode prikryje 
vchod do nory niekoľkými konárikmi. Liahnu-
tie mláďaťa trvá 2 – 3 dni a interval medzi 
liahnutím prvého a druhého mláďaťa je 5 – 15 
dní. Pretože mláďatá nemajú vaječný zub, mu-
sia škrupinu prelomiť nohami. Mláďatá sa 
liahnu operené s podobným ale mäkším perím 
ako majú dospelé, preto vyzerajú ako malé 
kópie dospelých vtákov. Po vyliahnutí mláďat 
samička navštevuje hniezdo pravdepodobne 
preto, aby pomohla samčekovi. Mláďa má po 
vyliahnutí stále prirastený žĺtkový vak, ktorý 
tvorí až 1/3 jeho hmotnosti. Približne 10 dní 
mu slúži ako zásobáreň potravy. O 4 dni sa 
vedia postaviť, po ďalších 2 vedia chodiť a 
vtedy začínajú vychádzať z hniezdnej dutiny, 
predovšetkým v noci, na svitaní alebo podve-
čer. V tom čase sa už vedia kŕmiť samostatne. 
Po 14 – 20 dňoch sú pravdepodobne už samo-
statné, ale stále ostávajú v teritóriu rodičov. 
Hmotnosť dospelých dosiahnu po 18 mesia-
coch. Aj keď počas hniezdnej sezóny môžu 
mať až 3 náhradné znášky, vychovajú maxi-
málne mláďatá z dvoch hniezdení. Medzi ich 
nepriateľov patrí chriašteľovi príbuzná → veka 
nelietavá, ktorá im ničí nielen násady ale žerie 
aj mláďatá. Spodná hranica ich telesnej teploty 
je 38 °C, čo je podobné ako u cicavcov. Nevie-
me, koľko rokov sa dožívajú v prírode, v zajatí 
sa kivi dožíva viac ako 20 rokov, v jednom prí-
pade sa dožil až 35 rokov. Aj keď v r. 1908 bol 
na Novom Zélande prijatý zákon, ktorý zakazo-
val jeho lov a od r. 1921 je úplne chráneným 
druhom. Jeho počty sa neprestajne znižujú kvôli 
ničeniu pôvodných lesov ktoré kivi obýva.    ZO 
kiviovité (Apterygidae) – čeľaď, → rad kivi 
(Apterygiformes), malé až stredne (dĺžka 35 – 
65 cm) veľké nelietavé vtáky s rudimentárnymi 
(silno redukovanými) krídlami a pevnými no-
hami. Na nohách majú 4 prsty, ale palec je veľ-
mi malý. Ich perie nemá vetvičky, lúče sú spo-
jené, takže sa podobá na srsť. Nemajú vyvinuté 
ručné letky ani kormidlové perá. Lebka je pale-
ognátneho typu. Kostra je len málo pneumati-
zovaná, nemajú kľúčne kosti a hrebeň prsnej 
kosti. Na rozdiel od všetkých ostatných vtákov 
majú nozdry na konci dlhého zobáka. Žijú na 
Novom Zélande, v porastoch a lesoch do 1200 
m n. m. Sú monogamné, žijú v pároch celý ži-
vot. Vtáky, ktoré nežijú v páre, sú mladé alebo 
stratili partnera. Veľkosť ich teritória sa pohy-
buje pri druhu A. australis  5 – 50 ha, A. owenii 
8 – 25 a A. haastii 2 – 3 ha. Ak sa pri ochrane 
teritória stretnú s konkurentom napádajú sa zo-
bákmi. Volanie kivi veľkého je pri vhodnom 
počasí počuť do vzdialenosti 1,5 km.       ZO 
klzáčikovité (Dendrocolaptidae) – čeľaď, rad 
→ spevavce (Passeriformes). Dosahujú veľ-
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kosť 15 až 35 cm. Sfarbenie je hnedasté pási-
kované alebo hrdzavé. Majú výrazne silný, pri 
niektorých druhoch značne dlhý zobák z bokov 
sploštený. Krídla majú dlhé zaokrúhlené, 
chvost dlhý s tuhými kormidlovými perami s 
výbežkom na konci. Nohy majú krátke. Potravu 
tvorí hmyz, ktorý zberajú na kmeňoch stromov, 
čím sú podobné našim druhom č → kôrovníko-
vité. Niektoré druhy často nasledujú pochodujú-
ce mravce. Žijú v lesoch rôzneho typu. Hniezdia 
v stromových dutinách alebo rôznych štrbinách. 
Znáška zväčša obsahuje 2 až 3 vajíčka. O po-
tomstvo sa starajú obaja rodičia. Vyskytujú sa v 
Strednej a Južnej Amerike od Mexika po Ar-
gentínu. Známych je 52 druhov.        PP 
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) – 
čeľaď → penicovité (Sylviidae), rad → spevav-
ce (Passeriformes). Dĺžka 11cm, hmotnosť 6 – 9 
g. Chrbát zelenohnedý, spodná strana tela bela-
vá, hnedočierne nohy. Rozšírený v Európe, Ma-
lej Ázii, severnej Ázii. Má charakteristický spev 
“cilp – calp” podľa ktorých má v nemčine aj 
meno (Zilpzalp), je veľmi dobre rozlíšiteľný a 
každý si ho rýchlo zapamätá. Žije v listnatých aj 
ihličnatých lesoch, parkoch sadoch, cintorínoch 
a pod. Je sťahovavý, na jar prilieta v marci, ap-
ríli, odlieta v septembri, októbri. Naše populácie 
zimujú hlavne v Stredomorí. Hniezdi od apríla 
do júla 2 x ročne. Guľovité hniezdo na zemi 
alebo nízko nad ňou stavia samička z vetvičiek, 
stebiel a korienkov, vystiela ho perím. Samička 
znáša 4 – 6 bielych vajíčok s červenohnedými 
bodkami (1,1 g, 15,2 x 11,9 mm). Sedí len sa-
mička 13 – 14 dní, ktorá aj kŕmi mláďatá 14 – 
16 dní, samec kŕmi len zriedkavo. Živí sa hmy-
zom, jeho larvami a vajíčkami.       ZO 
kolibiariky – čeľaď → penicovité (Sylviidae), 
rad → spevavce (Passeriformes). U nás sa vy-
skytujú kolibiarik spevavý, Phylloscopus tro-
chilus, k. sykavý, P. sibilatrix, k. zelený, P. 
trochiloides. 
kolibríky (Trochilidae) – čeľaď, rad → krát-
konožce (Apodiformes). Malé (5 – 35 cm), 
rýchlo lietajúce vtáky, mnohé s výrazným 
sfarbením hrdla, tenkým zobákom, s krátkymi 
nohami. Žijú v Amerike, predovšetkým v juž-
nej (od hladiny mora až po 5000 m nad mo-
rom), všade, kde rastú vhodné rastliny, slúžia-
ce im ako potrava. Známych 328 druhov, z 
nich 25 je ohrozených.        ZO 
kondor golierikatý → kondory 
kondory (Cathartae) – podrad, rad → dravce 
(Falconiformes). Podľa novších poznatkov a 
analýz biochemických a molekulárnych zna-
kov sú príbuzné skôr k → bocianovitým. Sú to 
pomerne veľké vtáky žijúce na americkom 
kontinente od Kanady až po Ohňovú zem. 
Charakteristické sú širokými krídlami, ktoré im 
umožňujú dobré plachtenie, krátkymi nohami. 
Hlava je zväčša neoperená, prípadne sa na nej 
nachádzajú rôzne hrebene alebo kožné výrast-
ky. Majú dobre vyvinutý čuch, pomocou kto-
rého vyhľadávajú potravu, ktorú tvoria prevaž-

ne zdochliny. Veľmi dobre majú vyvinutý aj 
zrak, ktorým dokážu rozoznať potravu z veľkej 
výšky. Mláďatám ju neprinášajú na hniezdo v 
pazúroch, ale vyvrhujú im ju priamo do hniez-
da. Patrí sem len jedna čeľaď kondorovité 
(Catharthidae) so 7 druhmi. Najväčší druh 
kondor golierikatý (Vultur gryphus) dosahuje 
hmotnosť 10 až 13 kg a rozpätie krídel až 3 
metre. Žije vo vyšších polohách Ánd.       PP 
konôpka → stehlíky 
kormorán chochlatý → kormoránovité 
kormorán malý → kormoránovité 
kormorán veľký → kormoránovité 
kormoránovité (Phalacrocoracidae) – čeľaď, 
rad → veslonožce (Pelecaniformes). Veľké 
plávajúce vtáky, obývajúce sladké vody a mor-
ské pobrežie. Nohy s plávacou blanou, štíhly, 
cylindrický zahnutý zobák. Neoperená tvár. 
Prvá ručná letka je kratšia ako druhá. Kormid-
lové perá, ktorých je 12 – 14, sú úzke so sil-
ným ostňom. Majú dlhý zobák a krk s 20 stav-
cami. Kľúčne kosti nezrastajú s prsnou kosťou. 
Dobre plávajú a potápajú sa. Nohy majú posu-
nuté dozadu, preto sa po súši pohybujú pomaly 
so vzpriameným telom. Lietajú rýchlymi 
údermi krídiel, zvyčajne nevysoko nad vodou. 
Patrí sem 45 druhov. Kormorán veľký (Pha-
lacrocorax carbo) (Obr. 36.). Je celý čierny, 
rozšírený na všetkých kontinentoch okrem 
Južnej Ameriky. Žije pri vodách, u nás na Du-
naji, Hrone, Váhu niektorých rybníkoch. Počas 
letu má natiahnutý krk a pôsobí dojmom kríža. 
Hniezda si stavia vysoko na stromoch. Samič-
ka znáša 2 – 3 vajíčka(46,5 g, 61 x 39 mm). 
Živí sa rybami. Okrem neho u nás bol na Slo-
vensku zaznamenaný kormorán chochlatý, 
Phalacrocorax aristotelis a kormorán malý, 
Phalacrocorax pygmaeus.      ZO 

Obr. 36. Kormorán veľký  (Phalacrocorax carbo). 
 
kostra vtákov – má mnoho plazích znakov, no 
s vysoko špecializovanými adaptáciami na 
lietanie a bipédny pohyb. Plazie znaky sú naj-
mä tropibazická a monokondylná lebka, prí-
tomnosť štvorbokej kosti (os quadratum), jedi-
ná sluchová kôstka (columella auris), rebrá s 
háčikovými výbežkami (processi uncinati). 



  
 Vtáky - Aves  Zoologický slovník 

 40

Špecifické znaky sú: duté kosti (pneumatizo-
vané) a zrast viacerých z nich. Kosti lebky 
zrastajú v mladosti, lebka má nápadne veľké 
očnice (orbitae). Rozlišujeme dva typy podne-
bia: paleognátne a neognátne. U paleognátneho 
je radličná kosť (vomer) veľká a dosahuje k 
podnebným (palatinum) a krídlovým (pterygo-
ideum) kostiam. U neognátneho je radličná 
kosť buď dlhá a úzka, alebo krátka a široká, 
dotýka sa podnebných, ale nikdy nedosahuje 
ku krídlovým kostiam (niekedy sa tento typ 
delí na schizognátny, desmognátny a egitog-
nátny). Lopatkové pásmo tvoria tri párové kos-
ti – lopatka (scapula), zobákovitá alebo krkav-
čia kosť (coracoideum ) a kľúčna kosť (clavi-
cula), ktorá mediálne zrastá a vytvára vidlicu 
(furcula). Krídlo sa skladá z ramennej kosti 
(humerus), lakťovej (ulna), vretennej (radius) 
kosti, ďalej z kostí zápästia (ossa carpi), kar-
pometakarpálnych (ossa carpometacarpalia) a 
prstových kostí (ossa digitorum). Panvová časť 
sa skladá z bedrovej kosti (ilium), sedacej kosti 
(ischii) a lonovej kosti (pubis). Zadnú končati-
nu tvorí stehnová kosť (femur), holenná kosť 
(tibia) a čiastočne vyvinutá (ihlici podobná) 
lýtková kosť (fibula). Ďalšie kosti zrastajú: 
predpätové (ossa tarsi) splývajú s distálnym 
koncom holennej kosti a vzniká tibiotarsus. 
Spodná časť predpätových kostí zrástla s pod-
pätovými kosťami (ossa metatarsalia) a vzniká 
typická vtáčia kosť – behák (tarsometatarsus). 
Podľa postavenia prstov rozoznávame rôzne → 
typy nôh – anizodaktylné, zygodaktylné, hete-
rodaktylné a pamprodaktylné. Stavce majú 
sedlovité kĺbne plochy (sú heterocélne) a hrud-
né niekedy zrastajú do chrbtovej kosti (nota-
rium, os dorsale), ďalej zrastajú posledné 
hrudné stavce, všetky bedrové, krížové a prvé 
chvostové stavce do samostatnej kosti (synsac-
rum). Ďalšie chvostové stavce sú nezrastené a 
až posledné sú opäť zrastené do jednej kosti 
(pygostyl). V hrudnom koši sa nachádza hrud-
ná kosť (sternum), na ktorej je hrebeň hrudnej 
kosti (crista sterni). Slúži na úpon prsných sva-
lov, ktoré vykonávajú najväčší podiel práce pri 
mávaní krídlami, preto čím je hrebeň vyšší, 
tým je daný vták lepší letec. Rebrá sú dvoj-
dielne, na stavce sa napája stavcová časť rebra 
(os costale vertebrale), na hrudnú kosť hrudná 
časť rebra (os costale sternale).       ĽK 
kotingovité (Cotingidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), dosahujú veľkosť 10 až 
45 cm. Vyskytujú sa v tropickom pásme Južnej 
Ameriky. Mnohí zo zástupcov tejto čeľade 
patria medzi najkrajšie vtáky tohto kontinentu, 
pričom niektoré z nich sú vzhľadovo dosť bi-
zarné. Partnerské vzťahy varírujú od monoga-
mie až po polygamiu s arénovým spôsobom 
toku. Hniezda sú zväčša plytké s chatrnou 
hniezdnou kotlinkou. Obývajú zväčša lesy 
resp. ich okraje. Potravu tvoria prevažne rôzne 
plody, pri niektorých druhoch aj hmyz. Medzi 
zaujímavé druhy patrí skalniak pomarančový 

(Rupicola rupicola), krásne oranžovo sfarbený 
druh so zvláštnym hrebeňom na hlave žijúci v 
lesoch Guayanskej vysočiny, ale aj druhy rodu 
zvonec (Procnias), ktoré majú bizarnú bradu 
pod zobákom. Druhy rodu vranuša (Cephalote-
rus) majú na hlave hrebene v podobe zvláštnho 
dáždnika.          PP 
kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) – 
čeľaď → kôrovníkovité (Certhiidae), rad → 
spevavce (Passeriformes), veľkosť 11 – 12 cm, 
hmotnosť 6 – 10 g (Obr. 37.). Nenápadný malý 
vták s hnedým a svetlo škvrnitým sfarbením. 
Má výrazný biely nadočnicový prúžok. Na 
brušnej časti tela je biely. Chvost má hnedý, 
pri lezení sa oň opiera podobne ako → ďatľo-
vité. Zväčša sa postupne šplhá po kmeni v ne-
pravidelných závitoch nahor. Žije v lesoch, 
prevažne v ihličnatých a zmiešaných, menej 
častý je v listnatých. Rozšírený je v holarktic-
kej oblasti. Je stály. Hniezdia v jednotlivých 
pároch, ktoré sa vytvárajú už v marci. Hniezdo 
býva umiestnené v puklinách stromov, za od-
chýlenou kôrou a v rôznych polodutinách. 
Hniezdny materiál obsahuje vetvičky, triesky, 
úlomky listov. Vo výstelke býva mach, lišajní-
ky, tráva a často aj srsť a perie. Hniezdi 2 x do 
roka. Začiatok hniezdenia spadá do obdobia 
apríl až máj. Znáška obsahuje 3 – 7 špinavo-
bielych, niekedy jemne hrdzavočerveno bod-
kovaných vajíčok Škvrny bývajú niekedy ako-
by rozpité a neostré. Na vajíčkach sedí iba sa-
mica a samec ju kŕmi. Inkubácia začína po 
znesení posledného vajíčka a trvá 13 – 15 dní. 
Mláďatá sú na hniezde kŕmené 14 – 16 dní. 
Živí sa hmyzom, jeho larvami, kuklami aj va-
jíčkami a inými bezstavovcami. Potravu zbiera 
v štrbinách kôry a za kôrou.        PP 
kôrovník krátkoprstý → kôrovníkovité 

Obr. 37. Kôrovník dlhoprstý  (Certhia familiaris) (podľa 
HARRISON 1975). 
 
kôrovníkovité (Certhiidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Malé druhy, medzi 
ich charakteristické znaky patrí štíhle telo, 
krátke a silné nohy a tenký dlhý zobák, zahnu-
tý nadol. Chvost majú stredne dlhý, tvorený 
tvrdšími špicatými kostrnkami. Pohlavný di-
morfizmus nemajú vyvinutý. Sú to stromové 
druhy, ktoré sa šplhajú kolmo po kmeňoch 
stromov. Potravu vyberajú zo štrbín v kôre. 
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Žijú samotársky. Známe sú 2 rody so 6 druhmi, 
ktoré sú rozšírené v Eurázii, Severnej a Stred-
nej Amerike a v Austrálii. U nás žijú 2 druhy: 
→ kôrovník dlhoprstý a kôrovník krátkoprstý, 
Certhia brachydactyla.        PP 
krahuľa hôrna → sovovité 
krakľa belasá (Coracias garrulus) – čeľaď → 
krakľovité (Coraciidae), → rad krakľovce 
(Coraciiformes). Krakľa belasá patrí medzi 
naše najkrajšie sfarbené vtáky. Je to druh 
dorastajúci do veľkosti okolo 30 cm. V 
posledných desaťročiach sa jej stavy u nás (a 
vo väčšine krajín Európy) silne zredukovali a 
dnes sa vyskytuje v počte len niekoľkých 
párov na juhu Slovenska. Hniezdi v dutinách 
po väčších druhoch ďatľov. Loví prevažne 
veľké druhy hmyzu ako sú veľké kobylky, 
medvedíky a podobne. Je sťahovavá.     MB 
krakľovce (Coraciiformes) – rad. Vtáky s po-
merne riedkym perovým pokryvom a zvyčajne 
chýbajúcim prachovým perím. Majú 10 – 11 
ručných letiek, relatívne krátky krk zložený so 
13. – 15. stavcov, pri zobákorožcoch prvé dva 
stavce zrastajú ako opora pre hlavu nesúcu 
veľký zobák. Zobák môže byť veľmi rozmani-
tého tvaru, najväčší ho majú → zobákorožco-
vité, napríklad zobákorožec dvojrohý (Buceros 
bicornis) ho má až 30 cm dlhý (Obr. 38.). No-
hy sú anizodaktylné alebo syndaktylné. Nema-
jú hrvoľ. Zvyčajne sú monogamné, mláďatá sú 
nidikolné. Patrí sem 10 čeľadí → rybárikovité, 
→ todiovité, → momotovité, → včelárikovité,  
krakľovité, → Brachypteraciidae, → Leptoso-
midae, → dudkovité, → leskáčovité a → zo-
bákorožcovité.              ZO 

Obr. 38. Zobákorožec dvojrohý  (Buceros bicornis). 
 
králiček zlatohlavý (Regulus regulus) – čeľaď 
→ králičkovité (Regulidae), rad → spevavce 
(Passeriformes). Je najmenším európskym vtá-
kom, dĺžka 9 cm, hmotnosť 5 – 7 g. Chrbtová 
str. olivovozelená, na hlavičke pozdĺžny zlato-
žltý pásik v strede prechádza do oranžového a 
je lemovaný čiernym. Samička nemá strednú 
oranžovú časť. Spodná strana tela sivobelavá. 
Rozšírený v Európe, Ázii (okrem severnej a 
južnej) až na Japonské ostrovy. Žije väčšinou v 

ihličnatých lesoch, na jeseň a v zime je aj v 
listnatých. Je čiastočne sťahovavý, najsever-
nejšie populácie sa sťahujú na zimu južnejšie. 
Na jeseň a počas zimy prelieta spoločne s kŕd-
likmi sýkoriek. Hniezdi od apríla do júla, zvy-
čajne 2 x ročne. Hniezdo má zvyčajne posta-
vené na smreku, jedli alebo borovici. Je takmer 
guľovité, zhora otvorené. Jeho základom sú 
vetvičky ohnuté nadol a spletené pavučinami, 
čím sa vytvorí akýsi košíček, ktorý je vystlaný 
machom, lišajníkmi, kotlinka srsťou a perím. 
Znáša 5 – 8 nažltlých vajíčok so sivohnedými 
škvrnami. Samička sedí 14 – 16 dní, kŕmia oba-
ja rodičia 14 – 18 dní. Po vyletení z hniezda ich 
kŕmia ešte 7 – 8 dní. Živia sa hmyzom (chrobá-
ky, blanokrídlovce). Okrem neho žije u nás aj 
králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus). ZO 
králičkovité (Regulidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), drobné druhy, dosahujú 
veľkosť okolo 8 až 10 cm. Dospelé jedince 
majú na hlave farebné pásiky. Živia sa hmy-
zom. Vyskytujú sa v Severnej Amerike a v 
Eurázii. Známy je iba 1 rod králiček Regulus 
so 7 druhmi, ktorý bol často zaraďovaný do 
čeľade penicovité. U nás žijú dva druhy → 
králiček zlatohlavý (Regulus regulus) a králi-
ček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus).       PP 
kráskovité (Thraupidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Malé a stredne veľké, 
väčšina druhov má krátke zaokrúhlené krídla. 
Zväčša sú pestro sfarbené. Živia sa semenami a 
hmyzom, ale niektoré aj rôznymi plodmi a 
nektárom. Väčšina druhov má dosť slabý spev, 
skôr piskľavý a nemelodický. Žijú prevažne v 
lesných biotopoch od nížin až po hranicu lesa. 
Stavajú si otvorené hniezda z trávy, stebiel a 
rôznych vlákien. Vyskytujú sa na americkom 
kontinente, pričom najväčšiu diverzitu dosahu-
jú v tropickej oblasti Južnej Ameriky. Zná-
mych je 257 druhov.        PP 
krátkonožce (Apodiformes)  – rad vtákov 
systematicky sa deliaci na dva podrady. Jeden 
tvoria dážďovníky, ktoré žijú na celom svete, s 
výnimkou polárnych oblasť a Austrálie, kde 
len zimujú, druhý kolibríky, ktoré žijú výlučne 
v oboch častiach Ameriky. Niekedy sú obe 
skupiny vyčlenené do dvoch samostatných 
radov – krátkonožce a kolibríky. Sú neveľkých 
až malých rozmerov (sem patrí aj najmenší 
vták na Svete, kalypta najmenšia (Calyptae 
helenae) z Kuby, ktorý má dĺžku tela 5 cm a 
hmotnosť 1,5 - 2 g). Rýchly let im umožňuje 
aerodynamický tvar tela a dlhé a ploché kosá-
kovité krídla. Kolibríky používajú aj trepotavý 
let na mieste. Operenie je husté, s veľmi dlhý-
mi 10 ručnými letkami. Dážďovníky sú tmavé-
ho sfarbenia, môže byť aj kombinované s bie-
lou farbou, kolibríky sú veľmi pestré, s kovo-
vým leskom. Zobák dážďovníkov je krátky a 
široký, u kolibríkov je dlhší a rovný, alebo 
kosákovito zahnutý, prispôsobený aj s dlhým 
jazykom, na vyberanie potravy z rôznych kve-
tov. Nohy sú krátke a slabé. Majú ostrý až pre-
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nikavý hlas. Dážďovníky sú vynikajúci letci, 
lovia v povetrí, ba dokonca tu aj spia (mikro-
spánok). Kolibríky sa živia nektárom, peľom a 
drobným hmyzom v kvetoch. Dážďovníky sú 
monogamné, kolibríky vytvárajú páry iba na 
jedno hniezdne obdobie. Hniezda sú na skalách, 
v dutinách, na stromoch, dážďovníky - salangá-
ny hniezdia v jaskyniach a niektoré z nich sú 
schopné echolokácie. Hniezdny materiál (hlav-
ne steblá, vlákna, lístie, perie) je u väčšiny dru-
hov zlepovaný slinami, u niektorých salangán je 
tvorený výlučne z lepkavých slín a ich hniezda 
sú používané v orientálnej kuchyni na prípravu 
polievky. Znáška je tvorená väčšinou z 2 (1-6) 
vajíčok. Africký dážďovník palmový (Cypsiu-
rus balasiensis) prilepí hniezdo na spodnú stra-
nu palmového listu a tu prilepí aj dve vajíčka. 
Sedia a o potomstvo sa starajú väčšinou obaja 
partneri. Mláďatá sú kŕmivé, pričom niektoré 
druhy dážďovníkov v zlom čase vedia upadnúť 
na niekoľko dní do strnulého stavu a neprijímať 
potravu. Tropické druhy sú stále, druhy žijúce v 
miernych pásmach migrujú. U nás hniezdi z 
tohto radu → dážďovník obyčajný (Apus apus) 
a veľmi zriedkavo sa vyskytol aj dážďovník 
skalný (Apus melba).        ĽK 

Obr. 39. Krivonos obyčajný (Loxia curvirostra). 
 
krivonos obyčajný/krivonos smrekový (Lo-
xia curvirostra) – čeľaď → pinkovité (Fringil-
lidae), rad → spevavce (Passeriformes). Dĺžka 
16 cm, hmotnosť 28 – 40 g (Obr. 39.). Samček 
je tehlovočervený až na hnedé krídla a chvost, 
samička je žltozelená. Silný zobák má prekrí-
žené čeľuste. Je rozšírený v Severnej a Stred-
nej Amerike, Európe, Ázii, severnej Afrike. 
Patrí k stálym a prelietavým druhom vtákov s 
istými nepravidelnými presunmi, ktoré môžu 
mať charakter invázií. Žije predovšetkým v 
horských a podhorských smrekových a jedľo-
vých lesoch. Hniezdi od februára do júna. 
Hniezdo stavia samička zo stebiel tráv, vetvi-
čiek, lišajníkov, machu a hniezdna kotlinka je 
vystlaná srsťou a perím. Samička znáša 3 – 4 
zelenkavé vajíčka (2,5 g, 21,8 x 15,7 mm) s 
hnedastými škvrnkami. Vajíčka znáša denne, 
sedieť začína zvyčajne po znesení 1. vajíčka, 
sedí len samička 12 – 15 dní a samček ju kŕmi. 

Po vyliahnutí kŕmi mláďatá len samička, ne-
skôr obaja. Po 14 – 20 dňoch vylietajú mláďatá 
z hniezda, zostávajú s rodičmi a neskôr sa ro-
diny spájajú do väčších kŕdľov. Živia sa seme-
nami stromov, najčastejšie smrekov, kvôli kto-
rým vykonávajú veľké presuny. Semená zo 
šišiek vyťahuje jazykom. Skonzumujú však aj 
rôzne pupene a dužinaté plody, v malej miere 
aj húsenice, chrobáky, muchy.       ZO 
krivonos smrekový → krivonos obyčajný 
krkavcovité (Corvidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), zahŕňa najväčšie druhy 
tohto radu. Majú charakteristický silný, mierne 
zaoblený alebo rovný zobák. Krídla majú zvy-
čajne širšie a zaokrúhlené. Operenie máva u 
niektorých druhov kovový lesk, u iných je zase 
kontrastne sfarbené. Nemajú vyvinutý pohlav-
ný dimorfizmus. Ich hlas nie je veľmi príjem-
ný, ale sú schopné imitovať rôzne zvuky a sú 
veľmi učenlivé. Patria medzi najinteligentnej-
šie vtáky. Sú rozšírené po celej Zemi a zná-
mych je 25 rodov so 104 druhmi. U nás hniez-
di 7 druhov, ďalšie 2 druhy sa vyskytujú spo-
radicky. Medzi naše druhy patria: → krkavec 
čierny (Corvus corax), → vrana obyčajná/v. 
túlavá (C. corone), havran čierny/h. poľný (C. 
frugilegus), kavka obyčajná/k. tmavá (C. mo-
nedula), orešnica perlavá/o. perlovaná (Nucif-
raga caryocatactes), → straka obyčajná/s. 
čiernozobá (Pica pica) a → sojka obyčajná/s. 
škriekavá (Garrulus glandarius).           PP 
krkavec čierny (Corvus corax) – čeľaď → 
krkavcovité (Corvidae), rad → spevavce (Pas-
seriformes), veľkosť 63 – 65 cm, hmotnosť 1 – 
1,5 kg. Najväčší druh spevavca. Je celý čierny. 
Zobák má nápadne silný a pomerne dlhý, hor-
ná čeľusť je na konci výrazne oblúkovito za-
hnutá. Chvost je pomerne dlhý a na konci kli-
novito zakončený, čo je dobre viditeľné na 
siluete za letu. Zdržiava sa zvyčajne v pároch 
alebo v rodinných kŕdľoch. Rozšírený je v ho-
larktickej oblasti. Na severe boli nájdené je-
dince až na Špicbergoch a Novej Zemi, na juhu 
zasahuje až do severej a východnej Afriky. Je 
prevažne stály. Žije v zalesnených oblastiach, 
v okolí ktorých sa nachádzajú pasienky, lúky 
alebo polia. Hniezdi raz za rok a páry, ktoré sú 
trvalé vyhľadávajú miesto na hniezdenie už od 
januára. Hniezdo, ktoré je tvorené zo silnejších 
vetiev spevnených hlinou a machom, si stavia 
na vysokých stromoch alebo skalách resp. 
skalných rímsach. Zvyčajne býva umiestnené 
vo výške okolo 20 m. Začiatok hniezdenia 
spadá do obdobia konca februára často ešte v 
zimnom období. Znáška obsahuje 3 – 6 špina-
vomodrých, husto rovnomerne po celej ploche 
sivozelene bodkovaných vajíčok Samica ich 
znáša zväčša v dvojdňových intervaloch, inku-
bácia začína po znesení 2. alebo 3. vajíčka a 
trvá 20 – 21 dní. Samec sa zdržiava v blízkosti 
hniezda a kŕmi ju. Mláďatá dostávajú potravu 
v hniezde 40 – 45 dní. Rodičia ich kŕmia aj po 
vyletení a mláďatá sa zdržiavajú pri nich až do 
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zimy. Najvyšší známy vek krúžkovaného je-
dinca bol 16 rokov, v zajatí sa však môže dožiť 
až 70 rokov. Živí sa najmä zdochlinami, ktoré 
vyhľadáva na veľkom území. Okrem toho aj 
sám loví drobné hlodavce a hmyzožravce, ale 
aj mláďatá zajacov a vyberá mláďatá a vajíčka 
vtákov. V horských oblastiach môže plieniť aj 
hniezda vzácnych → hrabavcov (hlucháň,  
tetrov). V minulosti bol jeho výskyt na Sloven-
sku viazaný na trvalú prítomnosť veľkých še-
liem, najmä vlkov. V posledných desaťročiach 
jeho početnosť na Slovensku výrazne stúpla. PP 
kršiak rybár → dravce 
krutihlav hnedý → krutohlav obyčajný 
krutohlav obyčajný/krutihlav hnedý (Jynx 
torquilla)  čeľaď → ďatľovité (Picidae), rad → 
ďatľovce (Piciformes), veľkosť 16 – 17 cm, 
hmotnosť 30 – 42 g (Obr. 40.). Je sivohnedý, 
na brušnej strane trocha svetlejší. Pri podrob-
nejšom pozorovaní možno na jeho perí rozo-
znať jemné pozdĺžne a priečne čiarkovanie a 
vlnkovanie. Inak je dosť nenápadný. Rozšírený 
je v palearktickej oblasti. Vyskytuje sa v otvo-
renej krajine s menšími lesmi, v záhradách, ale-
jách, ale aj v nie príliš hustých listnatých alebo 
zmiešaných lesoch. Ako jediný z našich → ďat-
ľovcov je sťahovavý, prilieta až v apríli a hneď 
po prílete začína tokať. Hniezdi v dutinách stro-
mov, ktoré vyberá samica. Na rozdiel od ostat-
ných ďatľovcov si dutinu sám nevydlabáva. 
Niekedy sa stáva, že pri obsadzovaní dutiny 
vyhodí už hniezdiaci pár menších spevavcov. 
Samica znáša 5 – 12 bielych vajíčok Inkubácia 
trvá 11 – 14 dní. Mláďatá sú v hniezde kŕmené 
asi 3 týždne. Rodičia počas inkubácie, (ale aj 
staršie mláďatá pri vyrušení) syčia ako had a 
krútia hlavou, čím sa snažia zastrašiť narušiteľa. 
Potravu tvoria v prevažnej miere mravce, ale aj 
chrobáky, húsenice motýľov a pavúky.        PP 

Obr. 40. Krutohlav obyčajný (Joynx torquilla) (podľa BEZZEL 
1985). 
 
kúdeľníčka lužná → kúdeľníčkovité 
kúdeľníčkovité (Remizidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Malé druhy spevav-
cov s rozmermi od 8 – 11 cm s guľatou hlavou, 
špicatým zobákom. Krátke zaokrúhlené krídla 
a štíhle nohy. Svojim tvarom pripomínajú sý-

korky. Patrí sem 10 druhov, rozšírených pre-
važne v Afrike. U nás žije kúdeľníčka lužná 
(Remiz pendulinus). Dĺžka 11 cm, hmotnosť 8 
– 11 g. Rozšírená v Európe a strednej Ázii až 
po Kóreu a Japonsko. Na svetlosivej hlave má 
čierny pásik z čela siahajúci do oblasti ucha. 
Vrch tela sivý s gaštanovohnedým chrbtom a 
krídlovými krovkami. Brada, hrdlo a  hrvoľ 
biele, zvyšok spodnej časti tela belavý. V juž-
ných oblastiach svojho areálu stály, v strednej, 
a východnej Európe prevažujú sťahovavé po-
pulácie. Prilieta k nám v marci, apríli a odlieta 
v septembri, októbri. Žije v porastoch v okolí 
vôd. Hniezdi od apríla do júna. Hniezdo najprv 
stavia samček a samička sa k nemu pridáva 
neskôr. Má podobu vaku s vletovou trubicou na 
vrchnej strane. Jeho základom sú lykové vlákna 
a plstnaté nažky topoľov alebo vŕb. Stavba trvá 
12 – 14, prípadne i viac dní. Samička znáša 6 – 
7 bielych vajíčok (1 g, 16,2 x 10,5 mm). Samič-
ka sedí od 3. – 4. vajíčka 14 – 15 dní. Mláďatá 
sa liahnu v priebehu 2 – 3 dní. Kŕmi ich len 
samička 17 – 20 dní. Živia sa pavúkmi, chro-
bákmi, húsenicami motýľov a pod.       ZO 
kukučka jarabá → kukučka obyčajná 
kukučka obyčajná/kukučka jarabá (Cuculus 
canorus) – čeľaď → kukučkovité (Cuculidae), 
rad → kukučky (Cuculiformes). Sivá s priečne 
pruhovaným bruchom, dlhým chvostom a štíh-
lymi krídlami. Sťahovavá, zimuje v rovníkovej 
a južnej Afrike. Hniezdo si nestavia, vajíčka 
znáša do hniezd iných spevavcov najčastejšie 
do hniezd → červienky, → žltochvosta domo-
vého, → trasochvosta bieleho. Potravu tvoria 
predovšetkým húsenice motýľov.       ZO 
kukučkovité (Cuculidae) – čeľaď, rad → ku-
kučky (Cuculiformes). Patrí sem 28 rodov so 
136 druhmi, z nich 10 druhov patrí medzi 
ohrozené a 1 vyhynul. Sú to malé až stredne 
veľké štíhle vtáky, väčšinou s rovným zobá-
kom a dlhým chvostom, tmavším perím na 
chrbte a bledším na brušnej strane. Kozmopo-
litne rozšírené, žijúce hlavne v porastoch a 
lesoch. Veľkosť 16 – 70 cm.        ZO 
kukučky (Cuculiformes) – rad vtákov so zy-
godaktylnou nohou (2 vonkajšie prsty smerujú 
dozadu, 2 prostredné dopredu), vonkajší 4. prst 
majú kukučky obracavý tzv. vratiprst. Majú 10 
ručných letiek, perie spravidla bez pakostrnky. 
Majú tenkú kožu, pomerne dlhé krídla. Nemajú 
hrvoľ. Mláďatá sú nidikolné, pri mnohých dru-
hoch je vyvinutý hniezdny parazitizmus. Zvy-
čajne žijú v lesoch. Patria sem 2 čeľade → 
banániarovité a → kukučkovité.       ZO 
kukuľa zemná (Geococcyx californianus) – 
čeľaď → kukučkovité (Cuculidae), rad → ku-
kučky (Cuculiformes). Rozšírená na juhozápade 
USA po Mexiko. Veľkosť 56 cm, hmotnosť 
samčeka 320 g, samička 290 g (Obr. 41.). Má 
dlhý chvost a nohy, je celá hnedobronzovo stra-
katá. Žije na polopúšťach v suchej otvorenej 
krajine s kaktusmi v oblastiach s minimálne 140 
slnečnými dňami. Je mäsožravá, živí sa ciká-
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dami, koníkmi, cvrčkami, húsenicami, chrobák- 
mi, škorpiónmi, stonôžkami, pavúkmi, ropucha- 
mi, jaštericami, malými hadmi, vtákmi a ich va-
jíčkami, myšami, vevericami, mladými zajacmi, 
malými netopiermi, ktoré spadnú zo stropov 
jaskýň, ale aj zdochlinami, 10 % ich potravy 
tvoria plody a semienka. Pohybuje sa zvyčajne 
behom po zemi, vie však i lietať. Potravu zbiera 
buď samostatne alebo v pároch, napríklad pri 
chytaní. hadov kukule spolupracujú, a keď ho 
chytia, obijú ho o zem. V južnej Kalifornii hniez 
di od konca februára, v južnej Arizone od polo-
vice apríla do polovice júna a od konca júla do 
konca septembra s pauzou v suchom horúcom 
lete. Po letných dažďoch sa počet hniezdiacich 
párov zvyšuje. Hniezdiaci samček chytá pre 
samičku myši, malé vtáky, hady a jašterice. 
Veľké hniezdo je otvorená jamka s paličiek, 
kožiek hadov a pod, často býva v tieni, na kríku, 
malom strome alebo kaktuse vo výške 1 – 3 m. 
Znáša 2 – 6 vajíčok po letných dažďoch sú 
znášky väčšie. Biele vajíčka 39 x 30 mm znáša 
najčastejšie v dvojdňových intervaloch. Sedia 
17 – 18 dní, v noci samček, cez deň sa strieda so 
samičkou, ktorá sedí ráno a poobede. Mláďatá 
sa liahnu asynchrónne, vekový rozdiel medzi 
nimi môže byť až 7 dní. Liahnu sa takmer nahé, 
s čiernou kožou s 1 – 7 mm páperím a vážia 14 
g. Ústnu dutinu majú červenú, nohy čierne. Po-
lovičnú hmotnosť dospelého jedinca dosiahnu 
po 14 dňoch. Pri vyrušení hlasno kričia a klepú 
zobákom a vylučujú smradľavú tmavú tekutinu. 

Obr. 41. Kukuľa zemná (Geococcyx californianus). 
 
Po 17 – 19 dňoch vyletia z hniezda a ešte 2 
týždne ich rodičia kŕmia. Do 2 – 3 týždňoch si 
začínajú samé chytať potravu. Pár môže znovu 
hniezdiť mesiac po prvom hniezdení. Samček 
sa stará o mláďatá, kým samička znáša vajíčka 
druhej znášky. Hniezdia v závislosti od počasia 
1 – 2 x, prípadne 3 x do roka, v závislosti od 
počasia. Až 73 % hniezd v Texase je zničených 
predátormi. Pár, ktorý hniezdi 2 x vychová 
priemerne 3,5 mláďaťa za sezónu. Kukuľa 
zemná je stálym vtákom, pár zostáva na teritóriu 
celý rok a v úspešných rokoch aj viac rokov za 
sebou. Niekedy si pár po neúspešnom prvom 
hniezdení postaví nové hniezdo na druhé hniez-
denie do vzdialenosti 1,6 km. Hustota osídlenia 

na skalnatých teritóriách môže dosiahnuť 3 je-
dince na km2. Do tohto rodu kukúľ patrí aj ku-
kuľa Geococcyx velox, ktorá žije v Mexiku.ZO 
kulík bledý → kulíkovité 
kulík morský → kulíkovité 
kulík piesočný → kulíkovité 
kulík riečny (Charadrius dubius) – čeľaď → 
kulíkovité (Charadriidae), rad → bahniaky 
(Charadriiformes), veľkosť 14 – 15 cm, hmot-
nosť 35 – 50 g. Sfarbenie chrbtovej strany je 
sivohnedé s hrdzavým nádychom, brušná stra-
na je čisto biela. Čelo je biele, ohraničené zho-
ra a z bokov čiernym pásom, ktorý prechádza 
cez oči. Na krku je čierny obojok, ktorý je na 
hrvoli širší. Rozšírený je v palearktickej oblas-
ti, juhovýchodnej Ázii až po Novú Guineu. 
Žije na pieskových alebo štrkových brehoch 
riek, rybníkov a rôznych vodných nádrží. 
Hniezdo je veľmi jednoduché. Býva ním jamka 
v piesku alebo štrku, slabo vystlaná rastlinný-
mi časťami alebo listami. Je sťahovavý, prilie-
ta v apríli alebo koncom marca. Hniezdenie 
začína v máji. Hniezdi 2 x do roka. Znáška 
obsahuje prevažne 4 vajíčka, ojedinele 3 alebo 
5, znášané sú každý druhý deň. Ich podklad je 
pieskový až smotanový s rovnomernými tma-
vohnedými škvrnami. Vďaka tomuto sfarbeniu 
úplne splývajú s podkladom, takže je ťažké 
nájsť hniezdo. Inkubácia trvá 23 – 24 dní. 
Mláďatá sú → polokŕmivé. Dožívajú sa 9 – 10 
rokov. Potravu tvorí rôzny hmyz a pavúky, 
prevládajú druhy s mäkkým telom, ktorý zberá 
na brehu alebo v plytkej vode.             PP 
kulík vrchovský → kulíkovité 
kulík zlatý → kulíkovité 
kulíkovité (Charadriidae) – čeľaď, rad → bah-
niaky (Charadriiformes), menšie druhy od veľ-
kosti → vrabca až po → hrdličku. Zobák je 
pomerne krátky, valcovitý. Nohy sú mierne 
dlhé, palec je rudimentárny alebo celkom chý-
ba. Žijú najmä v okolí vôd, ale niektoré druhy aj 
v suchých oblastiach na všetkých kontinentoch. 
Známych je 9 rodov so 66 druhmi. U nás bolo 
zaznamenaných 8 druhov, z nich 2 pravidelne 
hniezdia (→ cíbik chochlatý a → kulík riečny) 
Z ďalších druhov sa u nás vyskytujú kulík pie-
sočný (Charadrius hiaticula), k. morský (Ch. 
alexandrinus), k. vrchovský (Ch. morinellus), k. 
zlatý (Pluvialis apricaria), k. bledý (P. squata-
rola) a cibík stepný (Chettusia gregaria).       PP 
kura domáca (Gallus gallus forma domestica) 
→ bažantovité (Phasianidae), rad → hrabavce 
(Galliformes). Pochádza z kury divej bankívskej 
(G. g. bankiva), ktorá obýva lesy Indie. Je zrej-
me prvým domestikovaným vtákom, ktorého 
chovali už v 5. tisícročí pred Kristom. Za toto 
obdobie bolo vyšľachtených množstvo plemien, 
líšiacich sa veľkosťou, sfarbením, tvarom tela, 
veľkosťou znášky aj povahou. V pôvodne di-
vých populáciách majú kohúty dlhé chvosty, 
zväčšený hrebeň a laloky len v období rozmno-
žovania a sliepky znášajú okolo 30 vajec ročne. 
Cieleným šľachtením však boli vypestované 
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plemená aj s viac ako 10 násobne väčšou znáš-
kou. Dnes je kura domáca najpočetnejším cho-
vaným vtákom po celom svete.      MB 
kuvičok vrabčí/kuvik vrabčí (Glaucidium 
passerinum) – čeľaď → sovovité (Strigidae), 
rad → sovy (Strigiformes), veľkosť 15 – 17 
cm, hmotnosť 60 – 80 g (Obr. 42.). Najmenší u 
nás žijúci druh sovy. Chrbtovú stranu má tma-
vohnedú s belavými škvrnami, brušnú sivobie-
lu s pozdĺžnymi čiernymi škvrnami, ktoré sú 
husté najmä na hrudi. Rozšírený je v holarktic-
kej oblasti. Je stály, iba v zimnom období pre-
letuje z miest hniezdenia do nižších polôh. 
Vyskytuje sa v horských lesoch, zväčša ihlič-
natých alebo zmiešaných. Menej častý je v 
nižších polohách. Hniezdi vždy v dutine stro-
mu. Tok začína v marci a samotné hniezdenie 
koncom apríla a v máji. V znáške býva 3 – 6 
vajíčok, inkubácia trvá približne 28 dní. V 
hniezde sedí iba samica, samec ju kŕmi. V du-
tine ostáva aj po vyliahnutí mláďat. Mláďatá 
vylietajú vo veku asi 1 mesiaca. Zvyšky potra-
vy a trus z dutiny pravidelne vyhadzujú von, 
takže pod hniezdom vzniká hromádka vývrž-
kov. Živia sa najmä drobnými cicavcami, v 
menšom množstve aj vtákmi. Potravu si nieke-
dy ukladá do dutín alebo búdok, a to najmä v 
zimnom období.           PP 

Obr. 42. Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) (podľa 
BEZZEL 1985). 
 
kuvik kapcavý → pôtik kapcavý 
kuvik krahulcový → sovovité 
kuvik obyčajný/kuvik plačlivý (Athene noc-
tua) – čeľaď → sovovité (Strigidae), rad → 
sovy (Strigiformes), veľkosť 23 cm, hmotnosť 
120 – 180 g. Má širokú hlava bez ušiek a ty-
pický krátky chvost. Na chrbtovej strane je 
tmavohnedý s početnými svetlými škvrnami, 
na brušnej svetlý s tmavohnedými škvrnami, 
ktoré sú najmä na hrudi husté. Závoj je svetlo-
sivý, dole a pod okom hnedý. Charakteristické 
sú aj niektoré jeho pohyby. Pri vyrušení sa 
natiahne do výšky a vzápätí sa aj pritisne k 
podkladu alebo opakuje tieto pohyby v rých-
lom slede za sebou. Rozšírený je v palearktic-
kej oblasti a zasahuje aj do Afriky, až po Etió-
piu. Introdukovaný bol aj na Nový Zéland. 

Stály druh. Žije v otvorenej krajine so skupi-
nami stromov, obýva sady, záhrady, stromora-
dia, parky a cintoríny a nevyhýba sa ani mes-
tám. Vytvára trvalé páry. Hniezdi najčastejšie 
v dutinách starých stromov, najmä bútľavých 
vŕb, ale aj na výklenkoch budov, skál alebo aj 
v zemných norách. Často sa vyskytuje v ob-
jektoch poľnohospodárskych družstiev, kde ho 
za súmraku môžeme vidieť alebo počuť. 
Hniezdi len raz za rok v apríli až máji. V znáš-
ke býva 2 – 6 vajíčok Inkubácia trvá 28 – 29 
dní a mláďatá opúšťajú hniezdo vo veku asi 4 
týždňov. Kŕmia ich obaja rodičia cez deň aj v 
noci a aj po opustení hniezda. Potravu tvoria 
drobné cicavce, z vtákov spevavce, ale aj oboj-
živelníky, článkonožce a mäkkýše. Najvyšší 
zistený vek bol 15 rokov. Býva označovaný za 
vtáka smrti, pretože podľa povier, ak zakuviká 
pod oknami nejakého domu, v danom dome 
niekto zomrie.           PP 
kuvik plačlivý → kuvik obyčajný 
kuvik vrabčí → kuvičok vrabčí 
kvesal →  trogóny 
labkáň stepný → stepiarovité 
labkáň vrchovský → stepiarovité 
ľabtuška červenohrdlá → trasochvostovité 
ľabtuška hôrna/ľabťuška lesná (Anthus tri-
vialis) – čeľaď → trasochvostovité (Motacilli-
dae), rad → spevavce (Passeriformes). Vrch 
tela sivohnedý s tmavým čiarkovaním, prsia 
okrové, brucho žltkasté. Dĺžka 15 cm, hmot-
nosť 20 – 25 g. Na pohľad pripomína vrabca, 
má však dlhší chvostík, lieta vlnovito a po ze-
mi rýchlo pobehuje. Vyskytuje sa na okrajoch 
lesov, prípadne na lúkach, v sadoch alebo na 
strniskách. Je rozšírená v Európe a na východ 
až po Bajkal. Sťahovavý druh, na jar k nám 
prilieta koncom marca a počas apríla a odlieta 
v auguste a septembri. Zimujú v Stredomorí a 
tropickej Afrike. Hniezdi 2 x ročne, najčastej-
šie od mája do júla, hniezdo na zemi je splete-
né zo suchej trávy, korienkov, lístia. Znáša 4, 
častejšie 5 vajíčok 2,6 g (20,4 x 15,4 mm). 
Sedí na nich samička 12 – 13 dní, mláďatá 
kŕmia obaja rodičia, po 12 – 13 dňoch vedia 
lietať. Živia sa húsenicami motýľov, chrobák-
mi, pavúkmi, mravcami, v lete v malom množ-
stve semenami niektorých tráv.       ZO 
ľabtuška lesná → ľabťuška hôrna 
ľabtuška lúčna → trasochvostovité 
ľabtuška poľná → trasochvostovité 
ľabtuška vrchovská → trasochvostovité 
labuť hrbozobá → labuť veľká  
labuť malá → kačicovité 
labuť tundrová → kačitovité 
labuť veľká/labuť hrbozobá (Cygnus olor) – 
čeľaď → kačicovité (Anatidae), rad → zúbko-
zobce (Anseriformes). Od 70. rokov 20. st. pra-
videlne u nás hniezdi a zimuje. Zvyčajne tvorí 
trvalé páry, hniezdi raz do roka, znáša priemer-
ne 6 vajíčok. Živí sa rastlinnou potravou.      ZO 
ľadovka dlhochvostá → kačicovité 
Lagopus lagopus → snehuľa obyčajná 
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Lanius collurio → strakoš obyčajný 
Lanius excubitor → strakošovité 
Lanius minor → strakošovité 
Lanius senator → strakošovité 
Laridae → čajkovité 
Larus argentatus → čajka striebristá 
Larus cachinans → pozri heslo čajka 
striebristá 
Larus canus → čajkovité 
Larus fuscus → čajkovité 
Larus marinus → čajky 
Larus minutus → čajkovité 
Larus ridibundus → čajka smejivá 
lastovička domová → lastovička obyčajná 
lastovička obyčajná/lastovička domová (Hi-
rundo rustica) – čeľaď → lastovičkovité (Hi-
rundinidae), rad → spevavce (Passeriformes). 
Jeden z najrýchlejšie lietajúcich vtákov. Hmot-
nosť 20 g, veľkosť 18 cm. Vrch hlavy, chrbát, 
vrch chvosta kovovo modročierne, čelo a hrdlo 
tehlovo červenohnedé. Na dlhom vidlicovitom 
chvoste majú dospelé jedince silno predĺžené 
okrajové perá, na vnútorných kormidlových 
perách majú oválne biele škvrny. ˇ6iví sa hmy-
zom, ktorý loví počas letu. Je sťahovavá. 
Hniezdi na celej severnej pologuli, zimuje v 
rovníkovej oblasti Ázie, strednej a južnej Afri-
ke, severnej a strednej časti Južnej Ameriky. 
Naše populácie zimujú v tropickej Afrike. Na-
še lastovičky hniezdia 2 x ročne, polmiskovité 
hniezda z drobných guliek blata si stavajú vo 
vnútri budov v maštaliach v blízkosti dobytka. 
V znáške majú priemerne 5 vajíčok (2 – 7). 
Prilietajú v priebehu apríla, na jeseň odlietajú 
počas septembra.        ZO  
lastovičkovité (Hirundinidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Patria sem väčšinou 
malé druhy s telom prúdnicového tvaru, guľa-
tou hlavou, široko rozoklaným zobákom, krát-
kymi nohami. Štíhle, špicaté krídla s 9 ručnými 
letkami (1. chýba) im umožňujú rýchly a ob-
ratný let. Sú hmyzožravé, potravu chytajú po-
čas letu. Hniezdia zvyčajne v hniezdach prile-
pených k podkladu, niektoré si vyhrabávajú 
nory. Okrem Nového Zélandu a časti Oceánie 
sú rozšírené v teplejších oblastiach celého sve-
ta. Patrí sem vyše 80 druhov, v Európe žije 5 
druhov, z toho u nás 3 → lastovička domová, 
→ belorítka domová, → brehuľa hnedá a v 
južnej Európe aj lastovička skalná (Hirundo 
daurica) a Ptyonoprogne rupestris.      ZO 
lastúrničiar strakatý → lastúrničiarovité 
lastúrničiarovité (Haematopodidae) – čeľaď, 
rad → bahniaky (Charadriiformes), stredne 
veľké druhy. Zobák je asi 1,5 krát dlhší ako 
hlava, z bokov stlačený, najmä v koncovej 
časti, u niektorých druhov aj mierne vyhnutý. 
Používajú ho na otváranie lastúr, ktorými sa 
živia. Nohy sú pomerne krátke, bez palca s 
krátkymi vykrojenými plávacími blanami. 
Rozšírené sú na všetkých kontinentoch a zná-
mych je 11 druhov. U nás sa vzácne vyskytuje 

1 druh – lastúrničiar strakatý (Haematopus 
ostralegus).          PP 
Leipoa ocellata → tabon holubí 
lelek lesný → lelek obyčajný  
lelek obyčajný/lelek lesný (Caprimulgus eu-
ropaeus) – čeľaď → lelkovité (Caprimulgi-
dae), rad → lelky (Caprimulgiformes), vták o 
niečo väčší ako drozd, s veľkou hlavou a širo-
kým zobákom a veľmi krátkymi nohami. Pre-
važuje hnedavé sfarbenie s pozdĺžnymi tma-
vými škvrnami. Hmyzožravý. Cez deň žije 
skryto, pritisnutý na zemi, v lesných biotopoch 
a až za šera vyletuje na lov. Vydáva dlhý, mo-
notónny, vrčivý hlas. Hniezdo si nestavia, va-
jíčka (spravidla 2) kladie priamo na lístie, do 
machu, atď. U nás žije od nížin až do vrchov. 
Sťahovavý, zimuje vo východnej, južnej a 
snáď aj západnej Afrike.       ĽK 
lelkovité (Caprimulgidae) – čeľaď, rad → lelky 
(Caprimulgiformes). Vtáky charakteristické noč 
ným spôsobom života. Majú bohaté a mäkké 
operenie podobne ako → sovy. Zobák je široký, 
hlboko rozštiepený a v jeho okolí je rad veľkých 
brvitých pier – vibrisov. Nohy majú pomerne 
slabé, nedokážu prstami objať konáre, preto si 
sadajú na hrubšie vetvy a pritískajú sa k nim. 
Rozšírené sú na všetkých kontinentoch, s vý-
nimkou Antarktídy. Známych je 72 druhov.   PP 
lelky (Caprimulgiformes) – rad vtákov stred-
ných rozmerov, so súmračným až nočným spô-
sobom života. Majú krátky, no široko roztvori-
teľný zobák, veľkú hlavu s veľkými očami a 
jemné operenie, s prevažne hnedým zafarbe-
ním. Nohy sú krátke, slabé. Sú prevažne hmy-
zožravé. Patria medzi ne guacharovité (Stea-
tornithidae) s jedným druhom, guacharom jas-
kynným (Steatornis caripensis) ktorý hniezdi v 
jaskyniach a orientuje sa echolokáciou. Žije v 
tropických lesoch na severe Južnej Ameriky a 
priľahlých ostrovoch a živí sa plodmi. Ďalšie 
čeľade sú žaboústkovité (Podargidae), ktoré 
žijú v Indoaustrálskej oblasti, lelkovcovité 
(Nyctibiidae) obývajúce tropickú Ameriku, 
lelčíkovité (Aegothelidae) z austrálskej oblasti 
a napokon najväčšia čeľaď → lelkovitých 
(Caprimulgidae), ktoré žijú v tropickom a 
miernom pásme všetkých kontinentov. Patrí do 
nej aj náš jediný zástupca → lelek obyčajný 
(Caprimulgus europaeus).       ĽK 
lenivkovité (Bucconidae) – čeľaď, rad → ja-
gavce (Galbuliformes). Malé až stredne veľké 
s uvoľneným perím. Majú tmavšie farby, zo-
bák často na konci zakrivený, zygodaktylná 
noha, behák vzadu štítkovitý. Rozšírené v ne-
otropickej oblasti. Patrí sem 33 druhov.      ZO 
Leptoptilus crumeniferus → marabu zdochli-
nožravý 
Leptosomidae – čeľaď, rad → krakľovce (Co-
raciiformes). Žijú na Madagaskare. Vtáky veľ-
kosti holuba so zelenou kovovou farbou s od-
tieňmi do medenej na chrbte samčeka. Samič-
ka je hnedočierna. Majú dobre vyvinuté pra-
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chové perie. Pevný zobák, jemne zahnutý, no-
hy krátke, zygodaktylné. Patrí sem 1 druh.  ZO 
leskáčovité (Phoeniculidae) – čeľaď, rad → 
krakľovce (Coraciiformes). Rozšírené v Afri-
ke. Stredne veľké s mierne syndaktylnou no-
hou, krátkym behákom. Operenie čiastočne 
alebo úplne čierne, lesklé. Dlhý chvost, zobák 
dlhý, úzky pri mnohých druhoch zakrivený. 
Známych 8 druhov.        ZO 
ležiak úhorový → ležiakovité 
ležiakovité (Burhinidae) – čeľaď, rad → bah-
niaky (Charadriiformes). Vtáky s výrazne veľ-
kými očami. Nohy sú hrubé, s krátkou pláva-
cou blanou pri koreni, palec chýba. Žijú pre-
važne nočným životom. V čase nebezpečen-
stva sa zvyknú prikrčiť k zemi, čo vystihuje aj 
ich slovenské pomenovanie. Rozšírené sú po 
celom svete a známych je 9 druhov. U nás 
hniezdi iba 1 – ležiak obyčajný/ležiak úhorový 
(Burhinus oedicnemus).         PP 
Limnocryptes minimus → pozri heslo močiar- 
nica tichá 
Limosa limosa → slukovité 
lobošovité (Eurylaimidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes), prevažne menšie 
druhy dosahujúce veľkosť 12 až 30 cm. Cha-
rakteristickým znakom niektorých druhov je 
široký zobák. Živia sa rôznymi plodmi, ale aj 
hmyzom, ktorý chytajú za letu. Žijú v koruno-
vej etáži tropických lesov, kde ich je často aj 
napriek pestrému sfarbeniu náročné pozorovať. 
Hniezdo býva umiestnené na konároch. Zvyčaj-
ne majú 2 až 3 vajíčka Známych je 16 druhov, 
11 z nich žije v juhovýchodnej Ázii, na Filipí-
nach, Borneu a Sumatre, 4 druhy v Afrike a 
jeden druh Sapayoa aenigma v Južnej Amerike, 
pôvodne zaraďovaný do čeľade Pipridae.        PP 
Locustella fluviatilis → svrčiak riečny 
Locustella luscinioides → penicovité 
Locustella naevia → penicovité 
Loriidae → loriovité 
loriovité (Loriidae) – čeľaď, rad → papagáje 
(Psittaciformes). Sú výrazne pestrofarebné. 
Majú charakteristický jazyk so štetcovým 
ukončením, ktorý slúži na požieranie nektáru a 
peľu. Okrem toho sa živia aj výhonkami a 
plodmi rastlín. Hniezdia v dutinách stromov, 
jednotlivo alebo v kolóniách. Známych je 55 
druhov, ktoré sú rozšírené v austrálskej a 
orientálnej oblasti a v Tichomorí.       PP 
Loxia curvirostra → krivonos obyčajný 
Lullula arborea → škovránkovité 
Luscinia luscinia → slávik veľký 
Luscinia megarhynchos → slávik obyčajný 
Luscinia svecica → slávik modrák 
lymfatický systém vtákov – morfologicky aj 
funkčne sa imunitný systém vtákov výrazne 
približuje imunitnému systému cicavcov. Peri-
férne lymfatické tkanivo je však u vtákov, na 
rozdiel od cicavcov, organizované skôr difúzne 
a miazgové uzliny u väčšiny druhov chýbajú. 
V malom počte sú prítomné iba u radu → An-
seriformes. Namiesto toho majú vtáky malé 

ohniská lymfatického tkaniva s germinálnymi 
centrami takmer vo všetkých orgánoch vrátane 
myokardu, endokrinných orgánov, pečene, 
obličiek, pankreasu, a v svalovine. Lymfatické 
tkanivo je dobre vyvinuté v črevách v podobe 
Peyerovych plakov a cekálnych tonzíl (ozna-
čované ako ileocekálne tonzily) v slepom čre-
ve. Nad očnicou sa nachádza tzv. Harderova 
žľaza s podobnou funkciou, ďalšie lymfatické 
tkanivo je lokalizované v oblasti priedušiek. 
Zvláštnosťou lymfatického systému vtákov je 
žľaza bursa Fabricii, ktorá sa objavuje v 4. dni 
embryogenézy ako výrastok hornej steny kloa-
kálnej membrány. Postupne sa sformuje vrstva 
epiteliálnych buniek obklopujúca centrálny 
lumen. V tejto žľaze dozrievajú B-lymfocyty, 
ktoré zaisťujú humorálnu imunitu. Na svojom 
povrchu majú receptory pre antigén, voči kto-
rému vytvárajú protilátky. Naopak tymus, 
patriaci k lymfatickému systému, je miestom 
dozrievania T-lymfocytov, ktoré sú zodpo-
vedné za bunkovú imunitnú odpoveď ako aj 
odstraňovanie vzniknutých cudzorodých telie-
sok.           KS 
lýrochvost Albertov → lýrochvostovité 
lýrochvost nádherný → lýrochvostovité 

Obr. 43. Lýrochvost Albertov (Menura alberti).  
 
lýrochvostovité (Menuridae) – čeľaď, rad → 
pevavce (Passeriformes), dosahujúce veľkosť 
65 až 100 cm. Známe sú iba dva druhy: lý-
rochvost nádherný (Menura superba) resp. 
novaehollandiae a lýrochvost albertov (Menu-
ra alberti) (Obr. 43.). Charakteristickým zna-
kom je výrazne dlhý chvost samca, ktorý je 
zložený zo 16 pier: 2 stredne dlhé a tenké, 2 
široké na vonkajších koncoch esovite zahnuté a 
12 nitkovitých medzi nimi. Počas toku samec 
roztvára svoj chvost smerujúci dohora, ktorý 
takto pripomína lýru. Spev je zmesou vlastné-
ho spevu, do ktorého zamieša rôzne zvuky, 
ktoré zachytí z okolia. Samica stavia neupra-
vené hniezdo s klenbou, zvyčajne nízko nad 
zemou, kde kladie len jedno vajce. Potravu 
tvoria hmyz, pavúky a červy. V prípade nebez-
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pečenstva skôr utekajú po zemi akoby mali 
lietať. Veľkosťou patria medzi pomerne veľké 
spevavce. Vyskytujú sa v Austrálii a na Tas-
mánii. Lýrochvost albertov žije len na malom 
území v dažďových lesoch južného Queen-
slandu. V dávnejšej minulosti boli zaraďova-
né aj medzi → hrabavce, zrejme kvôli 
vzhľadu, ktorý je podobný. V súčasných sys-
témoch sú radené ako jediná čeľaď podradu 
Menurae s prí buzenskými vzťahmi k čeľadi 
skrabiarovité (Atrichornithidae), podľa naj-
novších systémov do príbuzenstva čeľadí → 
šiatorníkovité (Ptylonorhynchidae). Lýroch-
vost nádherný je vyobrazený aj na austrál-
skej 10 centovej minci.         PP 
lyska čierna → chriašteľovité 
lyžičiar biely → ibisovité 
Macronectes giganteus → víchrovníkovité 
Macronectes halli → víchrovníkovité 
Maluridae → zamatovcovité 
mamovité (Drepanididae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes), dosahujú veľkosť 10 
až 20 cm. Charakteristická je extrémna variabi-
lita zobáka, ktorý môže mať rôzne tvary od 
jednoduchých zobákov pripomínajúcich → 
pinkovité až po rôzne zakrivenia zväčša sme-
rom nadol. Krídla majú ostro zakončené, nohy 
silné. Tvar zobáka zodpovedá aj potrave. Nie-
ktoré druhy sa živia nektárom, iné zberajú rôz-
ne bezstavovce alebo hmyz. Samce sú často 
pestrejšie sfarbené. Znáška obsahuje 2 až 4 
vajíčka. O potomstvo sa starajú obaja rodičia. 
Sú endemickou čeľaďou Havajských ostrovov. 
Vyskytujú sa výlučne v horských lesoch na úpä-
tí vulkánov, pretože vhodné biotopy v nižších 
polohách sú zlikvidované. Známych je 23 dru-
hov. Ďalších 16 druhov vymrelo pri príchode 
Polynézanov na tieto ostrovy, ktorí so sebou 
doniesli potkany. Takmer polovica žijúcich 
druhov patrí medzi ohrozené. Blízke príbuzen-
ské vzťahy majú s čeľaďou → pinkovité.      PP 
marabu zdochlinožravý (Leptoptilus crume-
niferus) – čeľaď → bocianovité (Ciconiidae), 
rad → brodivce (Ciconiiformes). Dorastá do 
veľkosti 150 cm. Sfarbenie má na chrbtovej 
strane tmavé, na brušnej strana je biely. Hlavu 
a krk má holé a jeho typickým znakom je holý 
nafúknutý hrdelný kožný vak, ktorý mu visí 
pred hruďou. Obýva otvorené suché alebo vlh-
ké biotopy. Rozšírený je v Afrike. Žije jednot-
livo alebo v malých skupinkách. Žerie zdoch-
liny a odpadky.         PP 
medárikovité (Meliphagidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Rozsiahla čeľaď 
malých a stredne veľkých druhov, dosahujú-
cich veľkosť od 10 do 40 cm. Charakteristic-
kým znakom je štetkovito zakončený jazyk, 
ktorý slúži na zber nektáru z kvetov. Medzi 
jednotlivými druhmi sú značné rozdiely v jeho 
morfológii. Mnohé druhy sa však živia aj hmy-
zom, ďalej peľom, rôznymi plodmi a sladkými 
výlučkami rastlín. Majú dlhší zakrivený zobák, 
dlhé ostro zakončené krídla a silné nohy. Nie-

ktoré druhy sú koloniálne. Pri niektorých sa 
vyskytujú pomocníci pri hniezdení. Znáška 
obsahuje 1 až 4 vajíčka. Všetky žijú v lesných 
biotopoch, veľmi zriedka zlietajú na zem. 
V mimohniezdnom období sa zvyknú presúvať 
za kvitnúcimi stromami. Vyskytujú sa v Aus-
trálii a na Novej Guinei, ale aj na Novom Zé-
lande a tichomorských ostrovoch až po Havaj. 
Známych je 42 rodov a 182 druhov.       PP 
medozvestkovité (Indicatoridae) – čeľaď, rad 
→ ďatlovce (Piciformes). Malé hnedo sfarbené 
vtáky so zygodaktylnou nohou, malou hlavou a 
s krátkym zobákom (Obr. 44.). Majú 9 ručných 
letiek a 10 kormidlových pier. Krajné kormid-
lové perá sú biele. Sú parazitické (vajíčka kla-
dú do cudzích hniezd). Znesenie vajíčka trvá 
10 – 15 sekúnd. Nabodávajú vajíčka svojho 
hostiteľa. Mláďatá sa liahnu približne za 13 dní 
a nevlastných súrodencov usmrcuje háčikom 
na zobáku. Adoptívni rodičia ich kŕmia hmy-
zom. Samčekovia majú svoje teritóriá, ktoré si 
chránia, pária sa v období dažďov. Majú hrubú 
kožu. Sú rozšírené v Afrike a od Indie po Ma-
lajziu. Žijú v lesoch blízko púští, v nížinách, 
horách. Poznáme 17 druhov napr. medozvestka 
kriklavá (Indicator indicator). Žije v oblastiach 
južne od Sahary. Vtáky hlasným krikom poletu-
jú v konára na konár, kpohybujú chostom 
a lákajú tak medojeda (Mellivora capensis) 
k hniezdam divých včiel. Keď medojed vyžerie 
med, zvyšky medu, lariev a vosku, ktorý je sú-
časťou ich stravy. Prvá správa o týchto vtákoch 
pochádza z roku 1569 od misionárov. Tí sa sťa-
žovali na vtáky, ktoré im jedli sviečky.      ZO 

Obr. 44. Medozvestka kriklavá (Indicator indicator).  
 
Megadyptes antipodes → tučniaky 
Megapodidae → tabonovité 
Melanerpes formicivorus → partnerské vzťahy 
Melanitta fusca → turpan tmavý 
Melanitta nigra → turpan čierny 
Melanocorypha leucoptera → škovránkovité 
Meliphagidae → medárikovité 
Melopsittacus undulatus → papagájec vlnko-
vaný 
Menura alberti → lýrochvostovité 
Menura superba → lýrochvostovité 
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Menuridae → lýrochvostovité 
Mergus albellus → potápač malý 
Mergus merganser → kačicovité 
Mergus serrator → kačicovité 
Meropidae → včelárikovité 
Merops apiaster → včelárik zlatý 
metódy sčítania vtákov - zisťovanie počet-
nosti vtákov má na rozdiel od iných skupín 
živočíchov isté výhody týkajúce sa predovšet-
kým možnosti akustickej a vizuálnej determi-
nácie registrovaných jedincov a to aj v málo 
prehľadných a hustých biotopoch. Medzi naj-
častejšie používané metódy sčítania vtákov 
patria: (1) mapovacia metóda – jej princíp je v 
mapovaní všetkých hniezdnych okrskov jed-
notlivých druhov vtákov na vybranej ploche. 
Použitie je viazané predovšetkým na obdobie 
rozmnožovania a je výhodné hlavne pre druhy 
vtákov s teritoriálnym správaním (najmä spe-
vavce, sovy, ďatle a iné). Minimálna veľkosť 
sledovaného územia je odporúčaná v rozsahu 
10 – 30 ha v lesnom prostredí a 40 – 100 ha v 
nelesných biotopoch. Monitorovaná plocha by 
nemala výrazne zasahovať do okraja zvoleného 
typu prostredia a získané výsledky by nemali 
byť ovplyvnené okrajovým efektom. Jedná sa 
o jednu z najpresnejších mapovacích metód, 
ktorej výsledky sa približujú reálnemu stavu na 
danom území; (2) líniové metódy – jedná sa o 
metódy , pomocou ktorých sa vtáky sčítajú po 
jednej alebo oboch stranách vopred vytýčenej 
línie. Rozdelené sú do dvoch základných kate-
górií: (a) pásová metóda – vtáky sa sčítajú po 
oboch stranách línie so šírkou sčítaného pásu 
25 m v lesnom biotope a 50 m v prípade otvo-
renej krajiny; (b) líniová metóda – zaznamená-
va sa pravouhlá vzdialenosť každého pozoro-
vaného jedinca od línie, po ktorej prechádza 
pozorovateľ; (3) bodový transekt – je kombi-
náciou bodových a líniových metód, kedy po-
zorovateľ volí sústavu 20 bodov (vopred za-
kreslené v mape), na ktorých sa uskutočňuje 
sčítanie. Body sú volené tak, aby boli od seba 
vzdialené minimálne 300 m.       KS 
migrácie vtákov – pravidelný prelet vtákov 
medzi dvoma oblasťami nazývame migrácia, 
sťahovanie alebo ťah. Jednou z nich je oblasť, 
kde vtáky hniezdia (hniezdisko) a druhá (zi-
movisko), v ktorej sa vtáky pravidelne zdržia-
vajú v mimohniezdnom období, kedy sú v ob- 
lasti hniezdenia nevhodné podmienky na preži-
tie Také druhy vtákov, ktoré migrujú nazýva 
me sťahovavé. Sťahovavé vtáky, hniezdiace na 
sevenej pologuli majú zimoviská južnejšie ako 
hniezdiská a často prekračujú rovník. Naopak, 
vtáky hniezdiace na južnej pologuli majú zi-
moviská severnejšie ako hniezdiská a rovník 
prekračujú len zriedkavo. Väčšina vtákov pre-
konáva vzdialenosť medzi hniezdiskami a zi-
moviskami lietaním, len niektoré plávajú (tuč-
niaky) alebo používajú chôdzu (severo-
americká lyska Fulica americana). Dĺžka 
migrácií závisí na polohe zimovísk. Pravde-

podobne najdlhšiu cestu na zimoviská (okolo 
40 000 km) prekoná rybár dlhochvostý (Ster-
na paradisea), ktorý hniezdi na severe na okraji 
Arktídy a zimuje na juhu v Antarktíde. Vtáky 
môžu migrovať hromadne (→ lastovička oby-
čajná) alebo individuálne (→ kukučka obyčaj-
ná). Sťahovanie, predovšetkým menších druhov 
vtákov, prebieha vo výške 450 – 750 m n m., pri 
prelete cez vysoké hory môžu vystúpiť až do 
7 000 m n m.          ZO 
Miliaria calandra → strnádkovité 
Mimidae → spevákovité 
mláďatá altriciálne → výchova mláďat 
mláďatá kŕmivé → výchova mláďat 
mláďatá nekŕmivé → výchova mláďat 
mláďatá nidifúgne → výchova mláďat 
mláďatá nidikolné → výchova mláďat 
mláďatá polokŕmivé → výchova mláďat 
mláďatá prekociálne → výchova mláďat 
mláďatá prvokŕmivé → výchova mláďat 
mláďatá semialtriciálne → výchova mláďat 
mláďatá semiprekociálne → výchova mláďat 
mláďatá subprekociálne → výchova mláďat 
mláďatá superkociálne → výchova mláďat 
mláďatá supernekŕmivé → výchova mláďat 
mláďatá vodivé → výchova mláďat 

Obr. 45. Mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus).  
 
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus) 
– čeľaď → mlynárkovité (Aegithalidae), rad 
→ spevavce (Passeriformes), veľkosť 14 cm, 
hmotnosť 5 – 9 g (Obr. 45.). Má charakteris-
tický dlhý stupňovitý chvost, ktorý je dlhší ako 
telo. Hlavu a brušnú časť tela má bielo sfarbe-
né, šija, chrbtová časť tela a stredné chvostové 
perá sú čierne. Má výrazne krátky zobák. Žije 
vo všetkých typoch lesov, predovšetkým v 
listnatých a zmiešaných. V zime sa združuje do 
kŕdľov, často aj s inými druhmi sýkorkovitých 
a vyskytujú sa aj v parkoch, záhradách a v oko-
lí vôd. Rozšírená je v palearktickej oblasti. Je 
stála, iba severoeurópske populácie čiastočne 
migrujú. Kŕdliky, ktoré sa vytvárajú na jeseň, 
obsadzujú teritóriá, v ktorých si jednotlivé páry 
stavajú hniezda. Hniezdi raz – až dvakrát do 
roka. Hniezdo býva zväčša umiestnené pri 
kmeni stromu. Stavia si uzavreté guľovité 
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hniezda z machu, lišajníkov, suchej trávy a 
suchého lístia. Vletový otvor je úzky a umies-
tnený naboku v hornej časti. Priemer hniezda 
je asi 8 – 12 cm, stavba trvá takmer dva týžd-
ne. Znáška začína koncom marca a v apríli a 
obsahuje 6 – 12 (výnimočne až 15) špinavobie-
lych až žltkavých slabo a husto červeno škvrni-
tých vajíčok Sedia na nich obaja rodičia a in-
kubácia trvá 12 – 13 dní. Mláďatá sú na hniez-
de kŕmené približne 15 dní. Často ich kŕmia 
viaceré dospelé jedince, a to ešte aj po vylete-
ní. Vyletené mláďatá sú súdržné, čo sa preja-
vuje najmä spoločným nocovaním na koná-
roch, pričom najsilnejšie jedince spávajú 
uprostred. Najvyšší zaznamenaný vek bol 7 
rokov. Živia sa výhradne živočíšnou potravou, 
najmä hmyzom v rozličných vývinových štá-
diách a pavúkmi. Potravu často hľadajú na 
najtenších vetvičkách.        PP 
mlynárkovité (Aegithalidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes), Malé druhy, ktoré 
sú charakteristické dlhým chvostom. Majú 
guľatú hlavu, krátky zobák, slabé nohy a po-
merne kontrastné sfarbenie. Typickými sú pre 
ne uzavreté guľovité hniezda s bočným vcho-
dom. Neobhajujú si teritóriá, žijú v rodinách. 
Živia sa hmyzom. Sú podobné → sýkorkovi-
tým. Známe sú 3 rody s 8 druhmi, ktoré sú 
rozšírené v palearktickej oblasti, v Severnej 
Amerike a na Jáve. U nás žije jeden druh → 
mlynárka dlhochvostá.         PP 

Obr. 46. Mníšik bielobradý (Fratercula arctica).  
 
mníšik bielobradý/alka bielobradá (Fratercu-
la arctica) – čeľaď → alkovité (Alcidae), rad → 
bahniaky (Charadriiformes), veľkosť 30 – 32 
cm (Obr. 46.). Má zavalité telo a okrúhlu vo 
svadobnom šate kontrastne sfarbenú hlavu a 
zobák. Zobák je vysoký, trojuholníkový s mod-
rosivým, žltým a oranžovým pásom. Chrbtová 
strana, hlava a krk sú čierne. Brušná strana je 
biela. Líca sú bielosivé. Žije na morskom po-
breží severozápadnej Európy a  Ameriky a na 
ostrovoch Špicbergy, Nová Zem a na Faerských 
ostrovoch. Hniezdi v kolóniách, vo vyhraba-
ných norách. Nory majú priemer 15 cm, dĺžku 2 

– 5 m a vyhrabávajú ju zobákom a pazúrmi. 
Začiatok hniezdenia závisí od rozmrznutia pô-
dy, lebo až vtedy môžu noru vyhrabávať. Znáš-
ka prebieha koncom apríla a v máji. Vajíčko je 
biele, škvrnité a má oválny tvar. Mláďatá sú 
nidikolné a hniezdo opúšťajú až úplne operené a 
schopné letu. Zimuje na mori. Potravu tvoria 
prevažne ryby.          PP 
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), 
→ čeľaď → slukovité (Scolopacidae), → rad 
bahniaky (Charadriiformes). Je to vták o málo 
väčší ako drozd. K pomeru veľkosti tela má 
močiarnica najväčší zobák z pomedzi naších 
druhov bahniakov. Pomocou dlhého zobáka 
vyhľadáva potravu v bahne a mäkkšej zemi. 
Živí sa rôznymi druhmi bezstavovcov, hlavne 
červami a mäkkýšmi. Na Slovensku patrí medzi 
veľmi zriedkavé hniezdiče. Vyskytuje sa na 
vlhkých, močaristých lúkach najmä v blízkosti 
riek alebo vodných plôch. Kvôli melioračným 
úpravám a vysušovaniu močiarov mnohé 
hniezdiská zanikajú a močiarnica je jedným z 
našich najohrozenejších druhov vtákov. Počas 
ťahu sa u nás ešte vyskytuje močiarnica tichá 
(Lymnocryptes minimus) a extrémne vzácne aj 
močiarnica lúčna (Gallinago media).     MB 
močiarnica tichá → slukovité 
Molothrus ater → trupiálovité 
Momotidae → momotovité 
momotovité (Momotidae) – čeľaď, rad → 
krakľovce (Coraciiformes). Stredne veľké vtáky 
s dlhým chvostom a dlhým, trochu zahnutým, 
zvyčajne zúbkovaným zobákom. Ich perie je 
mäkké a dlhý chvost zakončený dlhými stred-
nými perami na konci rozšírenými v podobe 
kvapiek. Žijú iba v trópoch v Strednej a Južnej 
Amerike, fosílne zvyšky boli nájdené aj vo 
Švajčiarsku. Obývajú nížinné pralesy, kde 
z vyvýšených miest lovia. Živia sa hmyzom, 
malé jašterice ale jedia aj ovocie. Hniezdia 
v norách na brehoch vôd, znášajú 4 biele vajíč-
ka, na ktorých sedia obaja rodičia. Rozšírené v 
Neotropickej oblasti. Patrí sem 9 druhov.      ZO 
Monticola saxatilis → drozdovité 
Motacilla alba → trasochvost biely 
Motacilla cinerea → trasochvostovité 
Motacilla citreolla → trasochvostovité 
Motacilla flava → trasochvostovité 
mozog vtákov → nervová sústava vtákov 
mravčiarikovité (Formicariidae) – čeľaď, rad 
spevavce (Passeriformes). Veľkosťou patria me 
dzi menšie druhy dosahujúce dĺžku tela 10 až 
15 cm. Výzorom sú skôr nenápadné s prevahou 
tmavých farieb. Pohlavný dimorfizmus nie je 
výrazný. Žijú v rôznych typoch lesov a potravu 
si hľadajú prevažne na zemi. Dominantnú zlož-
ku potravy tvoria mravce. Hniezdia na stromoch 
a v znáške sú zvyčajne 2 až 3 vajíčka, na kto-
rých sedia obaja rodičia. Vyskytujú sa v subtro-
pickom a tropickom pásme Strednej a Južnej 
Ameriky. Známych je 7 rodov a 62 druhov. 
Najväčšiu druhovú diverzitu dosahujú v An-
dách. V minulosti bola táto čeľaď spájaná spolu 
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s čeľaďou Thamnophilidae do jednej veľkej 
čeľade.           PP 
muchár sivý → muchárikovité 
muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), → 
čeľaď → muchárikovité (Muscicapidae), → 
rad spevavce (Passeriformes). Mucháriky sú 
hmyzožravé vtáky charakteristické spôsobom 
lovu. Prevažne z vyvýšeného miesta sledujú 
hmyz, za ktorým rýchlo vyletia a po ulovení sa 
vrátia na pôvodné miesto. Takýmto letom 
vytvárajú akúsi slučku vo vzduchu. Sú 
dutinové hniezdiče a často obsadzujú aj vtáčie 
búdky. Na Slovensku sa vyskytujú hlavne v 
listnatých lesoch s dostatkom dutín vhodných 
na hniezdenie. Muchárik bielokrký dosahuje 
dĺžku 13 cm, a hmotnosť 13 g. Samček je ná-
padný svojim výrazným čiernobielym sfarbe-
ním s bielym golierikom. Spodná strana tela je 
biela. Samička má vrchnú stranu tela hnedastú, 
spodnú bielu s prímesou hnedej. Žije v listna-
tých alebo zmiešaných lesoch, v parkoch s 
dostatkom dutín. Patrí k sťahovavým druhom, 
prilieta v apríli, máji a odlieta koncom augusta, 
v septembri. Zimuje v tropickej Afrike. Hniez-
do umiestnené v dutine je postavené z trávy a 
vystlané jemnejšou trávou a lykom. Hniezdi od 
apríla do júna 1 x ročne. Samička znáša 4 – 7 
bledomodrých vajíčok (1,6 g, 18,1 x 13,3 mm). 
Samička sedí 13 – 15 dní a mláďatá sa liahnu 
takmer súčasne. Obaja rodičia ich kŕmia16 – 
17 dní výhradne živočíšnou potravou. V 
hniezdach sú často jej zvyšky spolu s trusom. 
Živia sa chrobákmi, blanokrídlovcami, mo-
týľmi, dvojkrídlovcami a pod. Kvôli svojej 
potravnej špecializácii na lietajúci hmyz sú 
mucháriky sťahovavé vtáky.      MB 
muchárik červenohrdlý → muchárikovité 
muchárik čiernohlavý → muchárikovité 
muchárik malý → muchárikovité 
muchárikovité (Muscicapidae) – čeľaď, rad 
→ spevavcov (Passeriformes). Malé až stredne 
veľké druhy (9 – 22 cm). Zobák majú pri kore-
ni rozšírený v kútikoch so štetinovými pierka-
mi. Dlhšie krídla sú mierne zaoblené, nohy 
slabé, u našich druhov tmavosivé až čierne. 
Stromové druhy, živiace sa lovom letiaceho 
hmyzu, za ktorým vyletujú sediac na vyvýše-
ných miestach. Hniezdia okrem dutín aj v po-
lodutinách a hustých výhonkoch pri kmeňoch, 
na stromoch kroch, na budovách i v polobúd-
kach. Rozšírené v Európe, Ázii, Afrike. Zná-
mych 134 druhov, u nás žijú 4 druhy – muchár 
sivý (Muscicapa striata), m. malý/m. červeno-
hrdlý (Ficedula parva), m. čiernohlavý (F. 
hypoleuca) a → muchárik bielokrký.           ZO 
murárik červenokrídly (Tichodroma mura-
ria) – čeľaď murárikovité (Tichodromidae), 
rad → spevavce (Passeriformes). Dĺžka 16 cm, 
hmotnosť 15 – 20 g. Sivá hlava a chrbát pre-
chádza na konci chvosta do čiernej. Červené 
krídla prechádzajú na okrajoch do hnedočier-
nych s bielymi škvrnami. Tmavý zobák je 
mierne ohnutý. Tohto nádherného vzácneho 

vtáka má vo svojom logu aj Slovenská ornito-
logická spoločnosť. Žije v pohoriach strednej a 
južnej Európy, cez Irán, po Himaláje. U nás žije 
v Tatrách, Malej Fatre a Veľkej Fatre. Je stálym 
vtákom, časť jedincov na zimu zostupuje do 
nižších polôh. Obýva vysokohorské skalné ste-
ny, prípadne steny zrúcanín. Hniezdi v máji a 
júni 1 x ročne. Hniezdo je postavené v skalnej 
štrbine z machu, lišajníkov a tráv, vystlané býva 
jemnejšími vláknami, srsťou, perím. Samička 
znáša 3 – 5 mliečnobielych vajíčok s červeno-
hnedými škvrnami (2,1 g, 21,3 x 14,3 mm). 
Sedí 18 – 20 dní, samček ju kŕmi. Mláďatá kŕ-
mia obaja rodičia 30 dní. Živí sa pavúkmi, 
hmyzom, jeho larvami a vajíčkami.       ZO 
Muscicapa striata → muchárikovité 
Myiopsitta monachus – čeľaď → papagájovité 
(Psittacidae), rad → papagáje (Psittaciformes), 
papagáj strednej veľkosti (28 – 29 cm, váži 90 
– 140 g). Druh rozšírený v Južnej Amerike v 
Brazílii, severovýchodnej Argentíne, Bolívii, 
Paraguaji. Žije v suchých polootvorených níži-
nách, savanách do 1000 m n. m. Základnou 
farbou peria je jasne zelená, čelo a líca sú svet-
losivé, hlava zelená, na krídlach má letky I. a 
II. rádu na vonkajšej strane tmavomodré, chr-
bát zelený s modrými farbami a prsia bledosi-
vé. Jeho potravu tvoria semená tráv, stromov, 
palmové oriešky, ovocie, kukurica, slnečnica, 
ale aj hmyz. Hniezdi v kolóniách, od októbra do 
februára. Z konárikov, ktoré odrezáva zobákom 
si stavia veľké guľovité uzatvorené hniezda, 
ktoré majú často viacero hniezdnych komôrok a 
je zvyčajne obývané viacerými pármi aj ne-
hniezdiacimi. Na hniezdenie preferuje čo mož-
no najvyššie miesto na vrcholoch stromoch. 
Preferuje stavbu hniezd na eukalyptoch, ktoré 
boli introdukované do Južnej Ameriky, ale 
hniezdi aj na stĺpoch alebo veterných mlynoch. 
Znáša 1 – 11 vajíčok, najčastejšie sú znášky so 
7 vajíčkami, sedia 24 dní. Je stály, len v okrajo-
vých častiach areálu migruje. Postupne sa šíri v 
Severnej Amerike. V Európe sa vyskytuje lo-
kálne v malých kolóniách na Kanárskych ostro-
voch, Baleárskych ostrovoch, Taliansku, kde 
hniezdia aj v parkoch na boroviciach a pod. 
Tieto kolónie pochádzajú z vtákov, ktoré unikli 
z chovov a úspešne prežívajú. Tu sa živia rôz-
nymi semenami, ovocím aj ďatľami.      ZO 

Obr. 47. Myšiak hôrny (Buteo buteo) (podľa BEZZEL 1985). 
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myšiak hôrny/myšiak lesný (Buteo buteo), → 
čeľaď jastrabovité (Accipitridae), → rad dravce 
(Falconiformes). Veľkosť 50 – 56 cm, rozpätie 
krídiel 120 cm (Obr. 47.). Myšiak lesný je 
našim najpočetnejším druhom dravca, hniezdia- 
cim v lesoch po celom území Slovenska. Živí sa 
hlavne malými druhmi hlodavcov, vďaka čomu 
patrí medzi mimoriadne užitočné druhy v boji s 
poľnohospodárskymi škodcami. Počas zimy sa 
myšiaky zhromažďujú na poliach prevažne v 
južnejšej časti Slovenska, kde ľahšie získavajú 
potravu. Nahromadenie mnohých jedincov na 
relatívne malú plochu vyvoláva dojem ich 
veľkej početnosti až premnoženosti a častokrát 
je poľovníkmi požadovaný ich odstrel. Jedná sa 
ale o klamlivý dojem, keďže ide o jedince v 
letnom období rozptýlené na omnoho väčšej 
ploche.             MB 
myšiak lesný → myšiak hôrny 
myšiak severský (Buteo lagopus) – čeľaď → 
jastrabovité (Accipitridae), → rad dravce 
(Falconiformes). Počas zimy sa k našim myšia- 
kom pridávajú aj zimujúce myšiaky severské 
hniezdiace v severnej Európe.          MB 
myšiarka močiarna (Asio flammeus) – čeľaď 
→ sovovité (Strigidae), rad → sovy (Strigi- 
formes), ako jediná naša sova hniezdi na zemi 
a zároveň ako jediná si stavia hniezdo. 
Hniezdo býva umiestnené v trsti, alebo vysokej 
tráve. U nás patrí medzi mimoriadne vzácne 
hniezdiče.        MB 
myšiarka ušatá (Asio otus) – čeľaď → sovo-
vité (Strigidae), rad → sovy (Strigiformes), 
veľkosť 34 cm, hmotnosť 200 – 300 g. Spolu 
so → sovou obyčajnou patrí medzi naše naj-
rozšírenejšie sovy. Myšiarka ušatá pripomína 
tvarom tela a farbou malého výra. Nápadná je 
svojimi výraznými uškami, ktoré sú výrazne 
vysoké, vzpriamené a bývajú zložené zo 6 pier. 
Napriek názvu ušatá odstávajúce pierka na 
hlave nemajú akustickú funkciu. Sfarbenie má 
žltosivé až žltohnedé s tmavými škvrnami, 
ktoré na brušnej strane vybiehajú do priečok. 
Chvost a letky má hrdzavohnedé. Rozšírená je 
v holarktickej oblasti. Žije aj na Kanárskych 
ostrovoch a v severnej Afrike. Myšiarka hniez- 
di po celom území Slovenska, vyhýba sa ale 
súvislým lesom a vyšším polohám. Stály druh, 
iba sever. populácie podnikajú pri nedostatku 
potravy nepravidelné presuny na juh. Vyskytu-
je sa v lesoch, ktoré susedia s otvorenými plo-
chami polí a lúk, niekedy aj v parkoch, v niž-
ších a stred. polohách. Najmä v zimnom obdo-
bí sa vyskytuje v blízkosti ľudských sídel, v 
okolí dedín a miest, kde môže vytvárať aj väč-
šie skupiny. Nepatrí medzi dutinové hniezdiče 
(ako väčšina sov), ale hniezdi v starých hniez-
dach → dravcov alebo → krkavcovitých vtá-
kov, menej často v dutinách stromov. Tok za-
čína zväčša vo februári a hniezdenie v marci až 
apríli. V znáške býva 3 – 7 vajíčok, inkubácia 
trvá 27 – 28 dní. Mláďatá sú kŕmené v hniezde 
3 – 4 týždne. Potravu tvoria prevažne drobné 

cicavce, najmä hraboše, v menšej miere myši a 
ryšavky. Je stálym druhom, ale na zimu sa 
často zoskupuje do väčších kŕdľov v nížina- 
tých oblastich. Takýto kŕdeľ môže prečkávať 
dni na hustých ihličnatých stromoch v parku 
alebo záhrade bez toho, aby si to ľudia vôbec 
všimli.               PP, MB 
myšovce (Coliiformes) – rad malých afrických 
hnedo - sivých vtákov s dlhým chvos tom a 
nohami s vratiprstom. Merajú 30 – 34 cm, z 
čoho asi 2/3 je chvost. Vážia 45 – 55g. Sú 
schopné otočiť všetky 4 prsty dopredu. Majú 
len 10 kormidlových pier. Obe pohlavia majú 
na hlave chocholík. Žijú na savanách až po 
okraj lesov od morského pobrežia až po 2400 
m n. m., v stredne veľkých kŕdľoch s jedným 
vodcom. Sú stále. Živia sa listami a ovocím 
rôznych rastlín. Hniezdo je v hustej vegetácii, 
často nízko nad zemou, samička znáša 2 – 5 
belavých vajíčok. Do jedného hniezda môžu 
však znášať aj 2 samičky a obe na nich aj sedia, 
obe pohlavia sedia na vajíčkach aj kŕmia mlá-
ďatá. Inkubácia začína od 1. zneseného vajíčka, 
trvá 2 – 3 týždne. Pri kŕmení môže pomáhať aj 
viac samčekov. Mláďatá sa liahnu postupne, nie 
naraz sú kŕmivé, sú neoperené. Kŕmia 4 – 6 
týždňov do vyletenia. Patrí sem len 1 čeľaď – 
myšovcovité, Coliidae, do ktorej patrí 6 druhov 
vtákov napríklad myšovec pásavý (Colius stria-
tus) a myšovec dlhochvostý (Urocolius macro-
urus), ktorý má červeno-čierny zobák 
a bledomodro sfarbený zátylok (Obr.48.)       ZO 

Obr. 48. Myšovec dlhochvostý (Urocolius macrourus). 
 
myšovec dlhochvostý → myšovce 
myšovec pásavý → myšovce 
nadchvostová žľaza (glandula uropygii) – 
jediná kožná žľaza vtákov, ktorá je na chrbto-
vej strane. Leží na nezrastených chvosto-
vých stavcoch a je holokrinná. Najlepšie ju 
majú vyvinutú vodné vtáky. Jej olejovitý sek-
rét si vtáky rozotierajú po tele a premasťujú 
perie čím zabraňujú jeho premáčaniu. U iných 
druhov môže chýbať (bežci), či byť silne po-
tlačená (holuby, papagáje). Ošetrovanie peria 
sa potom deje púdrovým perím (pulviplumae), 
ktoré sa permanentne drobí na mimoriadne 
drobný púder.          ĽK 
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nandu pampový (Rhea americana) – čeľaď 
→ nanduovité (Rheidae), rad → pštrosy 
(Struthioniformes). Je vysoký 127 – 140 cm, 
váži 20 – 25 i viac kg. Jeho sivohnedá farba je 
veľmi variabilná, behák má neoperený (Obr. 
49.). Samček je o málo väčší a tmavší ako sa-
mička. Operenie mláďat sa podobá opereniu 
dospelých. Jednotlivé rasy sa odlišujú sfarbe-
ním krku. Žijú na juhoamerických pampách a v 
miestach s vyššou vegetáciou, vyhýbajú sa 
otvoreným trávnatým oblastiam. Na hniezde-
nie vyhľadávajú miesta v blízkosti riek, jazier, 
močiarov. Pri stretoch samcov sa začnú najprv 
biť krkmi, neskôr sa môžu kopať a štípať. Ví-
ťazný samec vyženie ostatných samcov zo 
svojho teritória a začne sem lákať samičky. 
Hniezdi od augusta do januára v závislosti na 
regióne, v severných oblastiach v júli až janu-
ári, v južných oblastiach od novembra. Samče-
ky sa pária s viacerými samičkami a samičky s 
viacerými samčekmi. Hniezdo je plytká priehl-
binka v udupanej vegetácii. Vajíčko je po zne-
sení zlatožltej farby, neskôr vybledne do belavej 
farby (600 g, 132 x 90 mm). Znášajú 13 – 30 
vajíčok, môže ich byť až 80, sú od niekoľkých 
samičiek (až od 12). Na vajíčkach sedí a o mlá-
ďatá sa stará výlučne samček, ikubácia trvá 35 – 
40 dní. Mláďatá sú hnedé s tmavými pruhmi, po 
3 mesiacoch dosahujú polovičnú veľkosť dospe-
lých. Pohlavne dospievajú v 2 – 3 rokoch. Ne-
migrujú a mimo hniezdnej sezóny sa združujú do 
skupín 20 – 30 jedincov, niekedy až 100. Často 
sa zmiešajú so skupinami lám a pohybujú sa 
spoločne. Sú všežravé, kŕmia sa listami, semien-
kami, korienkami, ovocím, hmyzom a malými 
stavovcami, ako sú jašterice, žaby, vtáky a hady, 
niekedy chytajú muchy okolo zdochliny.         ZO 

Obr. 49. Nandu pampový (Rhea americana) 
 
nanduovité (Rheidae) – čeľaď, rad → pštrosy 
(Struthioniformes), veľké nelietavé terestriálne 
vtáky (20 – 25 kg, 90 – 140 cm) s dlhým kr-
kom a nohami. Žijú výlučne na otvorených 
planinách Južnej Ameriky. Hrebeň na prsnej 
kosti chýba, ale kosti majú pneumatizované 
ako ostatné vtáky. Na silných nohách majú 
zachované 3 prsty (2., 3. a 4.). Majú dobre 
vyvinuté krídla s letkami, nemajú však na 

chvoste kormidlové perá. Na rozdiel od pštro-
sov majú operenú hlavu a krk. Ich perie je 
jemné a mäkké ako u pštrosa. Samčeky majú 
penis. Krídla majú väčšie ako iné bežce, i keď 
sú nelietavé. Vyskytujú sa na okrajoch lesov v 
blízkosti fariem. Bežne žijú v zmiešaných sku-
pinách, kde sú samičky samčeky i mladé jedin-
ce. V čase hniezdenia sa samičky združujú do 
malých skupín, samčeky sú teritoriálni. Pri 
obrane územia sú agresívni, hlavu s otvoreným 
zobákom vymrštia dopredu a syčia. Tak sa 
chovajú aj pri sedení na vajíčkach, prípadne 
keď sú vyrušení pri oddychovaní. I keď doká-
žu bez problémov utiecť pred predátormi, rad-
šej sa doslova hodia na zem do kríkov, kde sa 
schovajú. Pri behu používajú krídla na manév-
rovanie a prudko menia smer. Sú diurnálne, no 
vo veľmi horúcich dňoch môžu cez deň odpo-
čívať a kŕmiť sa v noci. Spia tak, že sedia na 
behákoch a krk majú horizontálne zohnutý na 
jednu stranu do tvaru písmena S, niekedy môžu 
aj ležať. Na každom krídle majú silný pazúr, 
ktorý používajú ako zbraň. Sú takmer takí dob-
rí bežci ako pštrosy, a napriek tomu, že ich 
nohy nie sú natoľko špecializované, dokážu 
bežať vyše 60 km rýchlosťou. Sú prekvapujúco 
dobrí plavci, dokážu preplávať rieku. Majú 
dobrý sluch a zrak, vďaka čomu rýchlo spozo-
rujú nepriateľa. V období hniezdenia má samec 
na krku čierny prstenec peria. Juvenilné opere-
nie je podobné dospelému ale je celkovo tmav-
šie. Sú rozšírené v Neotropickej oblasti (Južná 
Amerika), žijú od brehov mora do 4500 m n. m. 
Patria sem 2 druhy → nandu pampový (Rhea 
americana) a Pterocnemia pennata, ktorý žije v 
Bolívii, Peru, Argentíne a Chile.        ZO 
neognátna lebka vtákov→ kostra vtákov 
Neophema splendida – čeľaď → papagájovité 
(Psittacidae), rad → papagáje (Psittaciformes). 
Žije vo vnútrozemí Austrálie od JZ po JV. 
Veľkosť 19 cm, hmotnosť 36 – 44 g. Má zele-
ný chrbát a vrchnú stranu chvosta, koniec 
chvosta a krídiel má čierne, tvár a nábehovú 
hranu krídel modré. Spodná strana vrátane 
chvosta je žltá, samček má červenú hruď. Žije 
v polopúštnych oblastiach porastených rastli-
nou rodu Triodia, semienkami ktorej sa pre-
važne živí. Preferuje čerstvo vypálené územia 
a otvorené eukalyptové lesy. Hniezdi od au-
gusta do januára, no v závislosti od dažďov je 
obdobie hniezdenia premenlivé. Hniezdi v 
dutinách stromov, zvyčajne v mŕtvej časti eu-
kalyptu 2,5 – 8 m nad zemou, zriedkavo v ko-
lóniách. Znáša 3 – 5 vajíčok, zriedkavo 6. In-
kubácia trvá približne 18 dní, mláďatá kŕmi asi 
30 dní. Je potulný – pravdepodobne kvôli kli-
matickým podmienkam, niekedy môže vyko-
návať pravidelnejšie pohyby. V súčasnosti je 
ohrozeným druhom, z oblastí kde je chovaný 
dobytok a kde sa vytvárajú nádrže na napájanie 
ho vytláčajú druhy závislé na vode. Pravidelne 
sa objavuje vo veľkých počtoch (napríklad v r. 
1939, 1966), pravdepodobne preto, že sa adap-
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toval na rapídne zvyšovanie svojej početnosti v 
priaznivých podmienkach.      ZO 
Neophron percnopterus → zdochlinár biely 
nervová sústava vtákov – v centrálnej časti je 
najvyvinutejší predný mozog (telencephalon), 
ešte s hladkým povrchom a mozoček (cerebel-
lum) so zvrásneným povrchom. Hemisféry 
predného mozgu úplne prekryli medzimozog 
(diencephalon). Mozgová kôra je veľmi tenká 
a hlavné asociačné centrá sú uložené subkorti-
kálne, prevažne v prúžkovanom telese (corpus 
striatum), ktoré majú vtáky veľmi mohutné. Je 
rozdelené do najstarších, vnútorných častí (ar-
chistriatum a paleostriatum), ktoré sú malé a 
zodpovedajú za kontrolu pohybu, príjmania 
potravy a niektoré prejavy spojené s rozmno-
žovaním. Nad nimi je ďalšia vrstva (neostria-
tum) a napokon vývojove najmladšia (hyper-
striatum), ktorá uskutočňuje analýzu zmyslo-
vých vnemov. Zároveň vysiela povely priamo 
do miechy. V porovnaní s cicavčím má predný 
mozog vtákov úplne inú stavbu, no výkon je 
porovnateľný. Centrum spevu je u vtákov v 
ľavej hemisfére (podobne reč človeka!). Vtáčie 
centrum spevu však počas roka mení svoju 
štruktúru a v čase rozmnožovania sa zväčšuje, 
čo je výnimočný jav u živočíchov vôbec. Na 
prednom mozgu sú slabo vyvinuté čuchové 
laloky (lobi olfactorii), naopak zrakové laloky 
(lobi optici) na strednom mozgu (mesencepha-
lon) sú veľké. V prednom mozgu sú už všetky 
koordinačné centrá zmyslových orgánov ok-
rem zrakového, ktoré je v strednom mozgu. 
Miecha (medulla spinalis) predstavuje povra-
zec, ktorý nadväzuje na predĺženú miechu 
(medulla oblongata)  a vstupuje až do posled-
ného chvostového stavca. Periférna nervová 
sústava sa skladá z miechových nervov, hlavo-
vých a autonómnej nervovej sústavy. Miecho-
vé nervy majú predné a zadné korene a vystu-
pujú a vstupujú do miechy. Predné korene ma-
jú motorickú funkciu, zadné senzitívnu. Sú 
umiestnené v krídlach, v okolí pohlavných 
žliaz, obličiek. Z hlavy vychádza 12 párov 
hlavových nervov. Autonómna nervová sústa-
va je tvorená dostredivými a odstredivými 
vláknami, ktoré patria buď sympatickej alebo 
parasympatickej sústave. Sympatická sústava 
má kmeň (truncus sympaticus), ktorý sa tiahne 
od kraniálnej krčnej uzliny (ggl. cervicale cra-
niale) až do krížov (ganglion coccygicum) a 
vstupuje do hladkej svaloviny stien vnútorných 
telesných orgánov a žliaz. Parasympatická 
sústava má trojaké vlákna: v kraniálnom úseku 
prebiehajú v 3., 7., 9. a hlavne v 10. mozgo-
vom nerve, v spinálnom úseku prechádzajú do 
stien trupu a do krídiel, v sakrálnom úseku 
vytvárajú panvové nervy (nn. pelvici). Sympa-
tická časť autonómnych nervov je v prevahe 
nad parasympatikom keď je zvýšená aktivita 
organizmu (obranné a útočné reakcie). Para-
sympatikum pôsobí v čase pokoja a spánku, 
počas regenerácie síl a obnovy zásobných látok  

v organizme.         ĽK 
Netta rufina → kačicovité 
nohy → typy nôh 
notarium → kostra vtákov 
Nucifraga caryocatactes → orešnica perlavá 
Numenius arquata → hvizdák veľký 
Numida meleagris → perličkovité 
Numididae → perličkovité 
Nyctea scandiaca → belaňa tundrová 
Nycticorax nycticorax → volavkovité 
oči vtákov – vtáčí najdokonalejší zmyslový 
orgán, ktorý je na najvyššom vývojovom stup-
ni zo všetkých stavovcov. Majú vyklenutú ro-
hovku (cornea), silné bielko (sclera) spevnené 
10 – 18 kostenými doštičkami a veľkú guľovi-
tú šošovku (lens), ktorá je akomodovaná ci-
liárnym svalom (Obr. 50.). Prostrednú vrstvu 
oka tvorí cievovka (chorioidea) prechádza 
vpredu do dúhovky (iris) so zorničkou (pupil-
la). Dúhovka je najčastejšie hnedej farby, no 
môže byť aj zelená (kormorány), žltá (dravce, 
sovy), červená (→ chriašteľovité, → holuby, 
→ potápky, niektoré → spevavce), biela (nie-
ktoré → krkavcovité). Najvnútornejšia vrstva, 
sietnica (retina) vytvára vydutinu – hrebeň oka 
(pecten oculi), ktorý nasadá na výstup zrako-
vého nervu z očnej gule. Je silne prekrvený a 
pigmentovaný a predpokladá sa, že vyživuje 
sietnicu alebo má vzťah k ostrosti videnia. Me-
dzi šošovkou a sietnicou je rôsolovitý sklivec 
(corpus vitreum). Sietnica má veľký počet zrako-
vých buniek (v porovnaní s človekom ich majú 
spevavce dvakrát a sokolovité osemkrát viac). 

Obr. 50. Oko vtákov (1 – ciliárny sval, 2 – kostená doštička 
sklerotikálneho prstenca, 3 – hrebeň oka, 4 – bielko, 5 – cievov-
ka, 6 – sietnica, 7 – zornička, 8 – rohovka, 9 – dúhovka, 10 – 
šošovka, 11 - sklivec  (podľa GAISLER 1983). 
 
Centrálna jamka, či žltá škvrna (fovea centra-
lis) obsahuje veľké množstvo čapíkov (→ drav- 
ce 5 – 6 krát viac ako človek, teda toľkokrát 
lepšie vidia). Na zrakovú ostrosť vplývajú aj 
mnohé olejové kvapôčky v sietnici v blízkosti 
čapíkov. Pôsobia ako filtre a zlepšujú videnie v 
hmle. Denné vtáky vidia farebne, nočné zrejme 
nie. Väčšina vtákov má oči po stranách hlavy, 
každé oko má svoje zorné pole, ktoré môže byť 
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veľké (u → holubovcov napr. 150 stupňov pre 
každé). Oči sú chránené dvoma viečkami (väč-
šina vtákov má pohyblivejšie dolné, ktoré pri 
spánku prekrýva oko), tretia je žmurka (mem-
brana nicticans), ktorá sa z vnútorného kútika 
presúva cez oko. Táto môže chrániť oko pri 
prudkom lete, aj zvlhčovať povrch rohovky. 
Vtáky majú dve slzné žľazy, Harderovu, ktorá 
je v žmurke a menšiu v očnom kútiku.       ĽK 
Odontophoridae → prepelkovité 
Oenanthe oenanthe → drozdovité 
okánikovité (Zosteropidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes), menšie druhy. Cha-
rakteristickým znakom je biely kruh okolo 
tmavého oka. Sfarbenie je prevažne nenápadné 
v odtieňoch zelenej resp. sivej farby. Majú 
zaokrúhlené krídla a silné nohy. Jazyk je kef-
kovito zakončený, pretože v potrave býva aj 
nektár. Okrem neho sa živia aj rôznymi plodmi 
a hmyzom. Hniezdia na stromoch, znáška ob-
sahuje 2 až 4 vajíčka bez škvŕn. Žijú prevažne 
v lesných biotopoch, vyhľadávajú predovšet-
kým ich okraje. Vyskytujú sa v subtropických 
a tropických oblastiach Afriky, Ázie a Austá-
lie, ale žijú aj na väčšine ostrovov v Indickom 
a Tichom oceáne. Známych je 97 druhov. Sú 
blízko príbuzné čeľadi → penicovitých.      PP 
operenie – prvým operením (šatom) je pra-
chový šat mláďat – neoptile, ktorý pokrýva 
telo mláďat v prvých dňoch alebo týždňoch po 
vyliahnutí. Mláďatá potáplic, víchrovníkov a 
sov majú aj ďalšiu generáciu prachového ope-
renia – mesoptile, odlišný často svojim sfarbe-
ním. Ďalším typom operenia je šat mláďat (ju-
venilný) tvorený prvými obrysovými perami a 
zachováva sa v priebehu pomerne krátkeho 
obdobia. Niektoré letky však môžu pretrvať do 
nasledujúceho šatu ako pri rade kury (Galii-
formes). Šat nedospelých (subadultný) sa vy-
skytuje u druhov dospievajúcich po 2. alebo 
viacerých rokoch života (čajky, väčšie druhy 
dravcov). Tento typ operenia si po preperení 
zachováva časť šatu mláďat. Operenie dospe-
lých jedincov (adultné, teleoptile) je znakom 
pohlavnej dospelosti a býva u väčšiny vtákov 
dvoch typov: (a) šat svadobný (hniezdny) vy-
nikajúci svojou farebnosťou a slúžiaci k optic-
kej signalizácii pre potenciálnych partnerov a 
(b) šat prostý (zimný alebo aj letný) vyrastajúci 
po období rozmnožovania. Svadobný šat vzni-
ká iba čiastočným preperením. Naopak zimný 
typ operenia je výsledkom úplného (celkové-
ho) preperenia.         KS 
Opisthocomus hoazin → hoacín chochlatý 
orešnica perlavá → orešnica perlovaná 
orešnica perlavá/orešnica perlovaná (Nuci- 
fraga caryocatactes), → čeľaď krkavcovité 
(Corvidae), → rad spevavce (Passeriformes). 
Orešnica je vták horských lesov. V Európe 
obýva severskú tajgu a izolované populácie 
žijú aj v Alpách, Karpatách a na Balkáne. 
Počas hniezdneho obdobia sa orešnice živia 
prevažne živočíšnou potravou, pričom okrem 

hmyzu požierajú aj malé stavovce. Orechmi a 
inými suchými plodmi sa živia v zimnom 
období. Známe je u nich vytváranie zásob, ke-
dy si v zemi vyhrabávajú jamky, do ktorých 
odkladajú potravu. Rada vysedáva na vrchol-
coch stromov, kde pri kývaní chvostom  vi-
dieť kontrastné biele nadchvostové zafarbe-
nie, vďaka čomu je v teréne dobre rozoznateľ-
ná. Hniezdi raz ročne, hniezdo si stavia na 
stromoch a o potomstvo sa starajú obaja rodi- 
čia.                     MB 
orieškovité (Troglodytidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Malé až stredne 
veľké druhy spevavcov (9 – 22 cm). Mäkké 
husté operenie, dlhý tenký, často mierne ohnu-
tý zobák. Silné nohy s pevnými pazúrikmi. 
Krátke zaokrúhlené krídla, krátky chvostík 
držia často vztýčený. Žijú v krovinách. Živia 
sa hmyzom. Známych je približne 60 druhov, 
centrum rozšírenia je v Severnej Amerike, kde 
žije napríklad oriešok kaktusový (Campylor-
hynchus brunneicapillus). Rozšírený je na juhu 
USA a v Mexiku. Meria 22 cm, má tmavohne-
dý vrch hlavy, strakatý chrbát, biely pásik nad 
okom a husto fŕkané prsia. Buduje si mohutné 
hniezdo medzi ostňami kaktusov, prípadne 
otŕnených kríkov, ktoré mu slúži nielen na 
hniezdenie ale aj ako úkryt. U nás žije → orie-
šok hnedý.         ZO 
oriešok hnedý → oriešok obyčajný  
oriešok kaktusový → orieškovité 

 
Obr. 51. Oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes). 
 
oriešok obyčajný/oriešok hnedý (Troglodytes 
troglodytes) – čeľaď → orieškovité (Troglody-
tidae), rad → spevavce (Passeriformes). Drob-
ný hnedý vtáčik s malými hrdzavými škvrnami 
s hnedobielou brušnou časťou v zadnej časti 
tela bodkovanou a bledým pásikom nad okom. 
Veľkosť 12 cm, hmotnosť 8 – 13 g (Obr. 51.). 
Rozšírený na severnej pologuli. Krátky chvos-
tík má nápadne vztýčený, takže jeho telíčko 
dostáva podobu misky a často robí drepy. 
Veľmi šikovne sa pohybuje v hustom kroví. 
Častejší v stredných a vyšších polohách ako v 
nížinách, v húštinách hlavne pozdĺž potokov a 
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jazier. Je stály v južných oblastiach svojho 
areálu, v stredných a severných je čiastočne 
sťahovavý. Jedince z našich populácií žijú väč-
šinou celý rok na mieste, prípadne sa potulujú 
v mimohniezdnom období po neďalekom oko-
lí. Hniezdia 2 x ročne od apríla do júla. Niekto-
ré samčeky môžu byť polygamické. Samček 
postaví niekoľko hniezd, najčastejšie v spleti 
konárov, ale aj v rôznych štrbinách kmeňov, 
medzi koreňmi stromov, v starých pňoch. Gu-
ľovité hniezdo s hrubými stenami je postavené 
zo suchej trávy, tenkých vetvičiek, paprade a 
machu, pričom hniezdo, v ktorom zahniezdi, je 
vystlané perím. Samička znáša 6 – 7 bielych 
vajíčok s červenohnedým bodkovaním (1,3 g, 
16,6 x 12,6 mm). Vajíčka znáša denne, sedieť 
začína zvyčajne od posledného. Inkubačná 
doba je 14 – 16 dní, mláďatá sú kŕmené v pr-
vých dňoch len samičkou, neskôr (ale len v 40 
% prípadov) aj samčekom, čo zrejme súvisí s 
ich polygamiou. Obdobie kŕmenia na hniezde 
trvá 15 – 16 dní, po vyletení môže trvať ešte 
vyše 2 týždne. Známy vek, ktorého sa môžu 
dožiť, je takmer 6 rokov. Živia sa drobným 
hmyzom (chrobáky, dvojkrídlovce, rovnako-
rídlovce a ich larvy a kukly).      ZO 
Oriolus oriolus → vlha hájová 
orliak bielokrídly (Haliaeetus pelagicus) – 
čeľaď → jastrabovité (Accipitridae), rad →  
dravce (Falconiformes). Veľkosť 85 – 94 cm, 
hmotnosť 4900 – 9000 g. Čiernohnedý vták s 
bielymi ramenami, chvostom a nohavičkami a 
žltými nohami a zobákom. Jedince zriedkavej 
rasy “niger” žijúcej pôvodne v Kórei boli celé 
čierne okrem bieleho chvosta, neboli však zis-
tené už 50 rokov. Rozšírený od Beringovho 
mora na japonských ostrovoch a priľahlej pev-
nine, zimuje na juhu Japonska, Kórei, Kuril-
ských ostrovoch. Väčšina Kamčatskej populá-
cie je stála. Hniezdi v blízkosti vôd s rybami, 
na úzkom páse pobrežia a v zalesnených údo-
liach pozdĺž nížinných riek, na skalnatých úte-
soch na pobreží i vo vnútrozemí. Živí sa ryba-
mi, špeciálne pstruhmi, či už živými alebo 
mŕtvymi. Ryby chytá tak, že vyčkáva na stro-
me alebo skale 5 – 30 m nad vodou, prípadne 
krúži nad vodou, alebo stojí v plytkej vode a za 
pstruhmi sa potápa pod vodu. Hniezdi koncom 
apríla a začiatkom mája, v závislosti na klima-
tických podmienkach a množstve potravy. 
Hniezdo postavené na strome alebo útese môže 
mať v priemere 2,5 m a hĺbku aj 4 m. Znáša 1 
– 3 vajíčka (56 % má 2 vajíčka). Inkubačná 
doba je 38 – 40 dní. Mláďatá sú biele, vylieta-
vajú cca po 70 dňoch. Hniezdna úspešnosť je 
0,53 mláďaťa na pár za 1 rok. Celková populá-
cia sa odhaduje na 7500 jedincov.      ZO 
orliak morský (Haliaetus albicilla) – čeľaď 
→ jastrabovité (Accipitridae), rad → dravce 
(Falconiformes). Orliak je náš najväčší druh 
dravca, dosahujúci rozpätie krídiel až 2,5 m. Je 
charakteristický svojim klinovitým, v dospe- 
losti jasne bledým chvostom. Živí sa prevažne 

rybami, ale môže uloviť aj vodné vtáky. Často 
však požiera uhynuté živočíchy, alebo kradne 
potravu iným rybožravým druhom vtákov. 
Stavia si mohutné hniezda, ktoré v prípade 
úspechu hniezdenia používa aj niekoľko rokov. 
Na Slovensku hniezdi asi 6 párov v lužných 
lesoch Dunaja, na Záhorí a Vihorlatských 
vrchoch. Početnejší je cez zimné obdobie, kedy 
u nás zimuje niekoľko desiatok jedincov.   MB 
orol hrubozobý (Aquila clanga) – čeľaď → 
jastrabovité (Accipitridae), rad → dravce 
(Falconiformes), zriedkavo migruje cez naše 
územie.        MB. 
orol kráľovský (Aquila heliaca) – čeľaď → 
jastrabovité (Accipitridae), rad → dravce 
(Falconiformes), hniezdi v nižších pohoriach, s 
dobrým prístupom do otvorenej krajiny.     MB 

Obr. 52. Orol krikľavý (Aquila pomarina) (A. Kocian). 
 
orol krikľavý (Aqiula pomarina) – čeľaď → 
jastrabovité (Accipitridae), rad → dravce 
(Falconiformes), je najpočetnejším druhom 
orla na Slovensku (Obr. 52.). Našim územím 
prechádza západná hranica jeho rozšírenia. MB 
orol malý/orol myšiakovitý (Hieraaetus pen- 
natus) – čeľaď → jastrabovité (Accipitridae) 
→ rad dravce (Falconiformes), náš najmenší 
druh orla.        MB 
orol myšiakovitý → orol malý 

Obr. 53. Orol skalný (Aquila chrysaetos) (A. Kocian). 
 
orol skalný (Aquila chrysaetos), čeľaď →  
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jastrabovité (Accipitridae), rad → dravce (Fal- 
coniformes). Je našim najväčším druhom orla, 
dosahujúcim rozpätie krídiel okolo 2,2 m. Ako 
hniezdič sa zachoval v prírodných hlbších 
lesoch, kde si stavia hniezda na statných 
stromoch, alebo skalách. Znáša dve vajíčka, 
pričom mláďatá sa neliahnu súčasne. Staršie 
mláďa potom spravidla usmrtí mladšie a 
skonzumuje. Tento jav, ktorým sa reguluje 
počet mláďat, pomáha prežiť aspoň jednému 
mláďaťu, sa nazýva kainizmus (Obr. 53.). Vo 
výnimočných prípadoch sa ☺vyvedú obe mlá- 
ďatá. Na Slovensku hniezdi v pohoriach sever 
nej a východnej časti v počte asi 90 párov.MB 
Oscines → spevavce 
os costale sternale → kostra vtákov 
os costale vertebrale → kostra vtákov 
os dorsale → kostra vtákov 
ostronos vrúbkozobý (Crotophaga sulciros-
tris) – čeľaď → kukučkovité (Cuculidae), rad 
→ kukučky (Cuculiformes), veľkosť 35 cm, 
hmotnosť 60 až 70 g. Zaujímavý druh kukučky 
charakteristický dlhým zaokrúhleným chvos-
tom, ktorý je takmer taký dlhý ako telo a mo-
hutným zakriveným zobákom s ryhou na hor-
nej čeľusti, ktorá je paralelná so zakrivením. 
Operenie je čierne. Žije v otvorenej krajine 
savanového charakteru, zväčša suchej s kríko-
vitou vegetáciou. Rozšírený je v Strednej a 
Južnej Amerike. Živí sa hmyzom, semenami a 
plodmi. Pohybuje sa dobre po stromoch, po 
ktorých dokáže šplhať aj dole hlavou. Žije v 
skupinách 8 až 16 jedincov. Takáto skupina 
obýva spoločné teritórium, ktoré si obraňuje a 
stavia si spoločné hniezdo. Každá zo samíc 
znáša do hniezda 2 až 4 pomerne veľké vajíč-
ka, ktorých môže byť v hniezde 20 až 60. Na 
vajíčkach sedia spoločne a pri inkubácii sa 
striedajú. Samce ich pri inkubácii striedajú 
najmä v noci. Mláďatá sú po vyliahnutí kŕme-
né celou skupinou. Už vo veku 5 až 6 dní sú 
pokryté prachovým perím a dokážu sa obratne 
šplhať po konároch stromov, čím sa podobajú 
na mláďatá → hoacína chochlatého.      PP 
Otididae → dropy 
Otis tarda → dropy 
Otus scops → výrik obyčajný 
paleognátna lebka vtákov → kostra vtákov 
Panurus biarmicus → timáliovité 
papagáje (Psittaciformes) – rad vtákov s po-
merne veľkým hákovito zahnutým zobákom so 
širokým ozobím, krátkymi uchopovacími a 
šplhavými nohami (2 prsty dopredu, 2 prsty 
dozadu), dlhým chvostom. Pri šplhaní si môžu 
pomáhať aj zobákom. Horná čeľusť je kĺbovito 
spojená s mozgovou časťou lebky, preto je 
pohyblivá.Väčšine z nich chýba mazová žľaza, 
majú však dobre vyvinuté prachové perie. Pa-
pagáje majú najvyšší stupeň cerebralizácie 
mozgu, majú najvyvinutejší koncový mozog. 
Mnohé z nich tvoria trvalé páry na celý život, 
                                                   
☺ nezávisí od dostatku potravy – poznámka recenzena 

väčšina z nich hniezdi v dutinách, mláďatá sú 
nidikolné. Patria sem 3 čeľade: → kakaduovité 
(Cacatuidae), → papagájovité (Psittacidae) a 
→ loriovité (Loriidae). Známych je 80 rodov a 
358 druhov.          PP 
papagájec vlnkovaný (Melopsittacus undula-
tus) – čeľaď → papagájovité (Psittacidae), rad 
→ papagáje (Psittaciformes), veľkosť 18 cm 
(Obr. 54.). Vták bežne chovaný v zajatí známy 
pod ľudovým menom andulka. V súčasnosti je 
vyšľachtených mnoho farebných variet. Voľne 
žijúce jedince majú brušnú a zadnú časť chrbta 
zelenú, čelo, temeno, brada, hrdlo a tvárová 
časť sú žlté. Na hrdle majú aj šesť nápadných 
čiernych škvŕn. Záhlavie, zadná časť krku a 
chrbát sú jasno žltozelené s tmavým vlnkova-
ním. Samce majú modré ozobie, samice belavé 
alebo hnedé. Vo voľnej prírode je rozšírený v 
Austrálii, jeho hniezdiská sa v súčasnosti vy-
skytujú v juhovýchodnej a juhozápadnej oblas-
ti. Žije v otvorenej krajine so skupinami stro-
mov. Hniezdi v stromových dutinách. V núdzi 
zahniezdi aj medzi koreňmi stromov. Obdobie 
hniezdenia závisí od rozvoja vegetácie a do-
zrievania semien. Znáška obsahuje 3 – 6 čisto 
bielych vajíčok. Ich inkubácia trvá 17 – 18 dní. 
Sedí iba samica. Mláďatá sa liahnu postupne 
každý druhý deň, pretože inkubácia začína 
hneď po znesení prvého vajíčka. Mláďatá sú 
kŕmené v dutine 30 – 35 dní. Spočiatku kašou, 
ktorú im vyvrhuje zo žalúdka. Neskôr k tomu 
pridáva aj zmäkčené zrno. Mláďatá pohlavne 
dospievajú v prvom roku života. Živí sa pre-
važne rozličnými semenami.        PP 

Obr. 54. Papagájec vlnkovaný (Melopsittacus undulatus). 
 
papagájovité (Psittacidae) – čeľaď, rad → 
papagáje (Psittaciformes). Patria sem rozmani-
té druhy, zväčša monomorfné. Krídla sú za-
okrúhlené alebo končisté. Chvost býva krátky s 
rovným ukončením alebo dlhý a zahrotený. 
Živia sa prevažne rastlinnou potravou: plodmi, 
púčikami, výhonkami, semenami, ale aj rôz-
nymi bezstavovcami. Žijú v rôznych typoch 
biotopov od otvorenej krajiny po lesné a ur-
bánne prostredie. Známych je 268 druhov, roz- 
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šírených v etiópskej, orientálnej, austrálskej a 
Neotropickej oblasti. V posledných desaťro-
čiach sa však v západnej Európe rozšíril aj 
v mestskom prostredí druh ladniak Kramerov 
(Psittacula krameri). Z introdukovaných a 
z chovov pochádzajúcich jedincov sa vytvorili 
životaschopné populácie. Patrí sem aj jediný 
nelietavý druh papagája → kakapo sovovitý 
(Strigops habroptilus), žijúci na Novom Zé-
lande.                 PP 
Paradisaeidae → rajkovité 
Paridae → sýkorkovité 
partnerské vzťahy pri vtákoch – partnerské 
vzťahy vtákov sú veľmi variabilné nielen čo sa 
týka typu vzťahu, ale aj dĺžkou. Môžu sa vý-
razne líšiť nielen medzi príbuznými druhmi, 
ale aj v rámci jedného druhu môžu závisieť od 
ekologických podmienok, dĺžky hniezdneho 
obdobia resp. potravnej ponuky. Monogamia je 
typická asi pre 90 % vtáčích druhov, avšak 
prevažne iba čo sa týka spoločnej výchovy 
potomstva. U väčšiny druhov sa vyskytuje tzv. 
sociálna monogamia, pri ktorej dochádza u 
partnerov k mimopárovým kopuláciám. K tým-
to zisteniam prispel najmä rozmach moleku-
lárnych techník v ornitológii, pomocou ktorých 
sa dá ľahko určiť paternita potomstva. Rozsah 
mimopárových kopulácií môže v rámci jedné-
ho druhu značne varírovať medzi rôznymi po-
puláciami. Aj napriek mimopárovým kopulá-
ciam sa obaja partneri starajú o mláďatá, nie-
ktoré druhy sa striedajú aj pri inkubácii. Pri 
niektorých druhoch môže sa samec podieľať na 
kŕmení mláďat v menšej miere. Pri niektorých 
druhoch zase samec počas inkubácie samicu 
kŕmi (niektoré → dravce, zobákorožce). Pri 
niektorých vtákov môžu zväzky pretrvávať aj 
niekoľko rokov (→ tučniaky, → albatrosy, 
labute, orly, → papagáje, krkavce). Pri ostat-
ných druhoch sa uplatňuje polygamia, ktorá 
môže mať dva typy: pri polygýnii sa pári sa-
mec s viacerými samicami a pri polyandrii sa 
samica pári s viacerými samcami. Polygýnia sa 
dá rozdeliť na háremový typ, pri ktorom sa 
samec súčasne pári s niekoľkými samicami. 
Typickým príkladom sú → kurovité, → tina-
my. Ďalším typom polygýnie je polygýnia 
sukcesívna, pri ktorej sa samec pári postupne s 
niekoľkými samicami. Tento typ je známy u 
sluky hôrnej. Podobne pri polyandrii sa môžu 
samice páriť súčasne s niekoľkými samcami 
alebo s nimi uzatvárajú zväzky postupne. Pri 
týchto druhoch sú zväčša samice aktívnejšie, 
pestrejšie sfarbené, dokonca aj obhajujú teritó-
rium. Z → bahniakov je polyandria známa pri 
niektorých tropických druhoch čeľade jakano-
vité, kde samice znášajú vajíčka do hniezd 
jednotlivých samcov v rámci svojho teritória. 
Zaujímavým spôsobom partnerských vzťahov 
je polygynadria, pri ktorej vytvorí niekoľko 
samcov a samíc skupinu, v rámci ktorej sa na-
vzájom pária a spoločne sa starajú o potom-
stvo. Príkladom je americký druh ďatľa Mela-

nerpes formicivorus alebo náš druh vrchárka 
modrá (Prunella modularis), u ktorej však môže 
fungovať niekoľko rôznych typov partnerských 
vzťahov. Medzi polygýnické druhy môžno za-
radiť aj druhy s tzv. arénovým spôsobom toku 
(angl. lek species). Počas toku si samice vybera-
jú samca podľa spôsobu toku, resp. podľa nie-
ktorých výrazných znakov na operení. Zväčša 
sa samice pária s jedným samcom, ktorý je do-
minantný. Príkladom týchto druhov sú → lý-
rochvostovité, niektoré druhy → kurovitých 
(tetrov a hlucháň) a mnoho ďalších.       PP 
Parulidae  → horárikovité 
Parus ater → sýkorkovité 
Parus caeruleus → sýkorka belasá 
Parus cristatus → sýkorkovité 
Parus cyanus → sýkorkovité 
Parus major → sýkorka veľká 
Parus montanus → sýkorka čiernohlavá 
Parus palustris → sýkorkovité 
Passer domesticus → vrabec domový 
Passer montanus → vrabec poľný 
Passeridae → vrabcovité 
pastier ružový → škorcovité 
páv korunkatý (Pavo cristatus) → čeľaď ba-
žantovité (Phasianidae) → rad hrabavce (Galli-
formes). Pôvodnou domovinou pávov sú prale-
sy Indie a Srí Lanky (Obr. 55.). Vďaka veľké-
mu, pestro sfarbenému chvostu samcov a celko-
vo veľmi peknému sfarbeniu boli oddávna cho-
vané indickými panovníkmi na ich dvoroch. 
Neskôr boli privezené aj do Európy, kde sa stali 
rovnako obyvateľmi záhrad kaštieľov a podob-
ných sídiel. Pávy hniezdia na zemi, ale v prípa-
de nebezpečenstva dokážu rýchlo vyletieť na 
stromy – dokonca aj samce s dlhými chvostmi. 
Charakteristické je aj ich silné, nepríjemné vo-
lanie.         MB 

Obr. 55. Páv korunkatý (Pavo cristatus). 
 
Pavo cristatus → páv korunkatý 
Pelecanidae → pelikánovité 
Pelecaniformes → veslonožce 
Pelecanoididae → pelikánovcovité 
Pelecanus crispus → pelikánovité 
Pelecanus onocrotalus → pelikánovité 
pelikán kučeravý → pelikánovité 
pelikán obyčajný → pelikánovité 
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pelikán ružový → pelikánovité 
pelikánovcovité (Pelecanoididae) – čeľaď, rad 
→ rúrkonosce (Procellariiformes). Malé mor-
ské vtáky (18 – 26 cm), ktoré sa potápajú zo 
vzduchu alebo z pevniny. Pod vodou prenasle-
dujú korisť plávaním, poháňajú sa pomocou 
krídiel. Rúrková nozdra vyúsťuje dohora. Ope-
renie majú na vrchnej strane čierne, na spodnej 
biele. Majú krátky zobák a chvost. Na nohách 
majú plávacie blany. Patria sem 4 druhy. Žijú 
na južnej pologuli.        ZO 
pelikánovité (Pelecanidae) – čeľaď, rad → 
veslonožce (Pelecaniformes). Veľké vodné 
vtáky, ktoré majú nohy s plávacími blanami. 
Veľký, rovný, dlhý zobák s veľkým vakom na 
spodnej čeľusti a neoperenou tvárou. Operenie 
je biele, hnedé alebo sivé. Jeden druh sa živí 
rybami, za ktorými sa potápa, ostatné spoločne 
lovia tak, že udieraním krídel o hladinu nahá-
ňajú ryby na plytčinu, kde ich zbierajú do va-
ku, z ktoré po bokoch odteká voda. Majú 17 
krčných stavcov a veľmi krátky jazyk. Kľúčne 
kosti majú zrastené s prsnou kosťou. Veľmi 
dobre lietajú. Sú kozmopolitne rozšírené. Patrí 
sem 8 druhov napríklad pelikán obyčaj-
ný/pelikán ružový (Pelecanus onocrotalus), 
celý biely s ružovým nádychom, dorastajúci do 
hmotnosti 10 – 13 kg. Je rozšírený v južnej 
Európe, Ázii, Afrike. Hniezdi v kŕdľoch, na 
zemi 1 x ročne. Samička znáša zvyčajne 2 va-
jíčka (180 g, 94 x 59 mm). Počas letu skladá 
krk podobne ako volavky do tvaru písmena S. 
Na brehu sa pohybuje kolísavými krokmi. Živí 
sa výhradne rybami. V Európe hniezdi aj peli-
kán kučeravý (Pelecanus crispus).     ZO 
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) – čeľaď 
→ penicovité (Sylviidae), rad → spevavce (Pas-
seriformes). Samček má sivé telo s čiernou čia-
počkou, samička je sivohnedá s hrdzavohnedou 
hlavičkou. Dĺžka 14 cm, hmotnosť 14 – 20 g. Je 
sťahovavá, zimuje v západnej Afrike. Väčšina 
našich populácií tiahne na juhovýchod smerom 
cez Malú Áziu. Prilieta počas apríla, začiatkom 
mája a odlieta v septembri, októbri. Žije v le-
soch, parkoch, záhradách, remízkach, cintorí-
noch a pod. Hniezdi od apríla do júna, 1 – 2 x 
ročne. Hniezdo na vetvičkách alebo v rázso-
chách stromov, prípadne krovín, stavia samička 
z trávy a vystiela ho korienkami, srsťou a pod. 
Samička znáša 4 – 5 belavých, prípadne žltas-
tých vajíčok so sivými, hnedými škvrnami (2,3 
g, 19,6 x 14,7 mm). Sedieť začínajú od 2., 3., 
prípadne posledného vajíčka obaja rodičia a 
sedia 10 – 15 dní. Liahnutie trvá 2 – 3 dni, kŕ-
mia obaja rodičia približne 15 dní. Potravu tvo-
ria chrobáky, motýle, blanokrídlovce a ich lar-
vy, v lete a na jeseň aj dužinaté plody.      ZO 
penica hnedokrídla → penicovité 
penica jarabá → penicovité 
penica obyčajná → penicovité 
penica popolavá → penicovité 
penica slávikovitá → penicovité 
penicovité (Sylviidae) – čeľaď, rad → spevavce  

(Passeriformes). Malé až stredne veľké druhy s 
dĺžkou tela 8 – 30 cm. Majú štíhly zobák a no-
hy, krátke zaoblené krídla. Žijú prevažne v ko-
runách stromov, krovinách, kde zbierajú potra-
vu (hmyz) a stavajú si hniezda. Známych okolo 
350 druhov rozšírených na celom svete, z na-
šich napríklad → penica čiernohlavá. Okrem nej 
žije u nás aj naša najväčšia penica, svojim sfar-
bením pripomínajúca malú kukučku – penica ja- 
rabá (Sylvia nisoria; meria 15 cm, 21 – 35 g), p. 
popolavá (S. curruca), p. obyčajná/p. hnedo-
krídla (S. communis), p. slávikovitá (S. borin), 
→ penica čiernohlavá. Penice patria medzi naše 
najčastejšie spevavce. Z iných rodov žijú u nás 
→ svrčiak slávikovitý, okrem neho s. zelenkavý 
(Locustella naevia), svrčiak slávikovitý (L. lus-
cinioides) → trsteniarik, → sedmohlások oby-
čajný, → kolibkárik čipčavý, → králiček zlatohla-
vý.            ZO 
Perdix perdix → jarabica poľná 
perlička bodkovaná → perličkovité 
perličkovité (Numididae) – čeľaď, rad → hra-
bavce (Galliformes). Stredne veľké terestrické 
vtáky (40 – 70 cm) s malou hlavou (Obr. 56.). 
Rozšírené sú v Afrike. Pomenovanie dostali 
podľa sfarbenia, ktoré je charakteristické 
množstvom malých, bielych, kruhovitých 
škvrniek na tmavom podklade pier, čo 
pripomína perly. Sú to obyvatelia otvorených 
trávnatých biotopov, ktoré sa pohybujú 
prevažne po zemi. Žijú v kŕdľoch, do ktorých 
sa môže zhlukovať až niekoľko stoviek vtákov. 
Známych 6 druhov. Perlička bodkovaná 
(Numida meleagris) bola zdomestifikovaná a 
je chovaná pre mäso a vajcia aj v iných 
oblastiach sveta, vrátane Európy.     MB 

Obr. 56. Perlička bodkovaná (Numida meleagris). 
 
Pernis apivorus → včelár obyčajný 
Phaethon aethereus → faetonovité 
Phaethontidae → faetonovité 
Phalacrocoracidae → kormoránovité  
Phalacrocorax aristotelis → kormoránovité 
Phalacrocorax carbo → kormoránovité 
Phalacrocorax pygmeus → kormoránovité 
Phalaropus fulicarius → lyskonoh ploskozobý 
Phalaropus lobatus → lyskonoh úzkozobý 
Pharomachrus mocinno → trogóny 
Phasianus colchicus → bažant obyčajný 
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Philomachus pugnax → bojovník bahenný 
Phoenicopteriformes → plameniaky 
Phoenicopterus ruber → plameniaky 
Phoenicurus ochruros → žltochvost domový 
Phoenicurus phoenicurus → žltochvost hôrny 
Phylloscopus collybita → kolibiarik čipčavý 
Phylloscopus sibilatrix → kolibiariky 
Phylloscopus trochiloides → kolibiariky 
Phylloscopus trochilus → kolibiariky 
Pica pica → straka obyčajná 
Picidae → ďatľovité 
Piciformes → ďatľovce 
Picoides tridactylus → ďatľovité 
Picus canus → žlna sivá 
Picus viridis → žlna zelená 
Pinguinus impennis → alkovité 
pinka lesná → pinka obyčajná 
pinka obyčajná/pinka lesná (Fringilla coe-
lebs) – čeľaď → pinkovité (Fringillidae), rad 
→ spevavce (Passeriformes). Dĺžka 15 cm, 
hmotnosť 23 – 29 g (Obr. 57.). Sivomodrá 
hlavička a dva biele pruhy na hnedých kríd-
lach, červenohnedý chrbát, hrdzavočervené 
brucho. Rozšírená v Európe, Prednej Ázii po 
Zakaukazsko, severnej Afrike. Jeden z naj-
známejších spevavcov u nás. Čiastočne sťaho-
vavý druh, v západnej a južnej Európe stály. 
Naše populácie sú prevažne sťahovavé, zimujú 
v južnej Európe. Prilietajú v marci, odlietajú v 
októbri. Žije v lesoch všetkých typov, vo vnút-
ri i na okrajoch, lesíkoch, remízkach, záhra-
dách, parkoch a pod. Miesto na hniezdenie 
vyberá samička a rovnako ona aj stavia hniez-
do, 4 – 6 dní. Je umiestnené na stromoch, 
kroch, na hrubších i tenších konároch. Má mis-
kovitý tvar a je z machov, lišajníkov korienkov 
a vystlané srsťou, perím. Hniezdi 1 – 2 x ročne, 
samička znáša 4 – 5 hnedočervených alebo 
modrastých vajíčok (2,1 g, 19,2 x 14,5 mm) s 
rôznymi škvrnami. Samička na nich sedí okolo 
13 dní. Kŕmia ich obaja rodičia asi 14 dní. Živia 
sa semenami podľa sezóny a živočíšnu potravu 
tvoria chrobáky, motýle, blanokrídlovce.       ZO 
pinka severská → pinkovité 

Obr. 57. Pinka obyčajná (Fringilla coelebs). 
 
pinkovité (Fringillidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Vtáky dorastajúce do 

veľkosti 10 – 23 cm s guľatou hlavičkou, krát-
kym kužeľovitým zobákom a krátkymi noha-
mi. Zaoblené krídlo má 10 ručných letiek, ale 
prvá je úplne zakrpatená. Chvost má 12 kor-
midlových pier. Žijú na stromoch v lesoch a v 
otvorenej krajine. Živia sa semenami, mláďatá 
kŕmia zvyčajne hmyzom. Teritoriálny spev je 
veľmi zreteľný. Po vyhniezdení sa združujú do 
kŕdľov. Známych je 125 druhov. Rozšírené sú 
na celom svete okrem Austrálie, Oceánie a Ma-
dagaskaru. U nás žije 17 druhov napríklad → 
pinka obyčajná/pinka lesná, pinka severská 
(Fringilla montifringilla) → kanárik poľný, → 
stehlík obyčajný, → krivonos smrekový, červe-
nák karmínový/hýľ karmínový, (Carpodacus 
erythrinus), h. obyčajný/h. lesný (Pyrrhula py-
rrhula), → glezg obyčajný.       ZO 
pipíška chochlatá (Galerida cristata) – čeľaď 
→ škovránkovité (Alaudidae), rad → spevavce 
(Passeriformes). Dĺžka 17 cm, hmotnosť 35 – 
45 g. Rozšírená v palearktickej oblasti. Do 
strednej Európy prenikla v 13. a 14 st. rozširo-
vaním kultúrnej stepi sa dostala v 19. st. až do 
Dánska. Škvrnitohnedé sfarbenie na prvý po-
hľad pripomína vrabca, je však väčšia a na 
hlavičke má asi 25 mm dlhý chocholček. Na 
rozdiel od vrabca však neskáče, ale rýchlo ute-
ká. Spodok tela sivobiely. Obýva otvorené 
plochy s nízkym, riedkym rastlinným poras-
tom. Častá na ruderálnych porastoch ako sú 
rumovištia, železničné násypy, pieskovne, 
trávniky na sídliskách, popri cestách a pod. Je 
stálym druhom. Hniezdi 2 x od marca do júla. 
Hniezdo si stavia na zemi v jamke, ktorú vy-
hrabáva samička. Je postavené zo stebiel, lis-
tov, korienkov, stavia ho samička, samček ju 
sprevádza. Znáša 3 – 5 vajíčok (3,2 g a 22,5 x 
16,7 mm). Na belavom podklade sú olivovo-
hnedé škvrny. Po znesení posledného vajíčka, 
ktoré znáša denne, samička na nich sedí asi 13 
dní. Mláďatá kŕmené oboma rodičmi, po 9 
dňoch opúšťajú hniezdo a do veku 20 dní sú 
kŕmené mimo neho. Lietať však vedia už vo 
veku 14 – 16 dní. Potravu tvoria semená rastlín 
aj odpadky rastlinného pôvodu, ale aj hmyz a 
jeho vývojové štádiá ako sú chrobáky, dvoj-
krídlovce, motýle a pod. Potravu zbierajú zo 
zeme, ktorú rozhŕňajú do hĺbky asi 2 cm.     ZO 
Pipridae  → zamatkovité 
pitovité (Pittidae) – čeľaď, rad → spevavce 
(Passeriformes), stredne veľké dosahujúce 
veľkosť 15 až 30 cm. Majú silný zobák mierne 
zakrivený, krátky krk, veľmi krátky chvost a 
krátke zaokrúhlené krídla. Nohy sú dlhé a sil-
né. Mnohé druhy sú pestro sfarbené. Potravu, 
ktorú tvorí najmä hmyz a rôzne bezstavovce, 
ktoré zberajú na zemi. Žijú v lesoch. Hniezdo 
býva umiestnené nízko nad zemou na stromoch 
alebo kroch. Znáška obsahuje 2 až 6 vajíčok. O 
potomstvo sa starajú obaja rodičia. Vyskytujú 
sa v tropických oblastiach Ázie, Austrálie a 
Afriky. Známy je iba 1 rod s 24 druhmi.       PP 
Pittidae → pitovité 
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plameniak ružový → plameniaky 
plameniaky (Phoenicopteriformes) – rad veľ-
kých (80 – 140 cm) vodných vtákov s dlhým 
krkom a nohami a unikátnym, dole zahnutým 
zobákom s rohovitými lamelami prispôsobe-
ným na filtrovanie potravy z vody. Žijú v tep-
lých oblastiach všetkých kontinentov okrem 
Austrálie a Antarktídy. Hniezdia na brehoch 
mora a plytkých jazier, kde si stavajú hniezda z 
bahna. Majú 1 – 2 mláďatá, ktoré kŕmia teku-
tou potravou, tvoriacou sa v hrvoli. Známych 5 
druhov napríklad plameniak ružový (Phoeni-
copterus ruber).         ZO 
plamienka driemavá (Tyto alba)  – čeľaď → 
plamienkovité (Tytonidae), rad → sovy (Strigi-
formes), veľkosť 34 cm, hmotnosť 200 – 400 g 
(Obr. 58.). Má charakteristický srdcovitý tvar 
závoja, ktorý je bledosivej farby. Sfarbenie má 
na chrbtovej strane sivé, na brušnej strane je 
svetložlté až hrdzavé s tmavými a bielymi 
škvrnami. Zistené boli aj výrazne tmavé jedin-
ce. Je kozmopolitným druhom. Nevyskytuje sa 
iba v Antarktíde. V súčasnosti je výrazne sy-
nantropná. Pôvodne žila v okolí skál a v otvo-
renej krajine, kde hniezdila v dutinách stromov 
alebo v zemi. Dnes na väčšej časti areálu žije v 
poľnohospodárskej krajine a v okolí obcí. 
Hniezdi prevažne vo vežiach kostolov, v pod-
kroviach budov, stodolách a zrúcaninách hra-
dov. Páry zvyčajne zostávajú verné jednému 
hniezdu. Tok začína vo februári alebo marci. 
Znáška obsahuje 3 – 10 vajíčok, boli však za-
znamenané prípady znášky s 11 – 13 vajíčka-
mi. Inkubácia trvá 30 – 34 dní. Mláďatá sú 
schopné lietať vo veku asi 2 mesiacov. Potravu 
tvoria najmä drobné cicavce, vtáky, obojživel-
níky a občas aj hmyz.        PP 

Obr. 58. Plamienka driemavá (Tyto alba). 
 
plamienkovité (Tytonidae) – čeľaď, rad → 
sovy, z tejto čeľade u nás žije len jediný zá-
stupca → plamienka driemavá. Charakterizuje 
ich srdcovitý tvar závoja. Majú menšie oči a 
štíhlejšie telo ako → sovovité (Strigidae). Po-
trava je živočíšna. Väčšina druhov hniezdi 
v rôznych dutinách, najmä stromových. Nie-
ktoré druhy aj zemných norách, prípadne ľud-

ských stavbách. Znáška obsahuje 1 až 2 vajíčka 
alebo 4 až 8. Žijú v rozličných typoch biotopov, 
od púští až po lesy. Sú rozšírené na všetkých 
kontinentoch okrem Antarktídy. Nevyskytujú sa 
však v severnej Amerike a na väčšine územia 
Ázie. Známych je 14 druhov.        PP 
Platalea leucorodia → ibisovité 
Plectrophenax nivalis → strnádkovité 
Plegadis falcinellus → ibisovité 
pletiarkovité (Ploceidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Malé až stredne veľké 
druhy. Ich charakteristickými znakmi sú ma-
sívny mierne ohnutý zobák, nohy so slabým 
chodidlom a zaoblené alebo končisté krídla. 
Pohybujú sa rýchlym letom. Niektoré druhy 
majú vyvinutý pohlavný dimorfizmus. Samce 
sú väčšie. Niektoré druhy sú veľmi spoločen-
ské a hniezdia v kolóniách. Stavajú si spoločné 
veľké hniezda na stromoch. Tieto druhy obý-
vajú otvorené priestranstvá. Druhy žijúce v 
lesnom prostredí hniezdia jednotlivo a sú teri-
toriálne. Potravu tvoria rôzne semená, plody, 
púčiky a hmyz. Vyskytujú sa v Afrike. Zná-
mych je 130 druhov.         PP 
Ploceidae → pletiarkovité 
Pluvialis apricaria → kulíkovité 
Pluvialis squatarola → kulík bledý 
pobrežník bojovný → bojovník bahenný 
pobrežník čiernozobý → pobrežník obyčajný 
pobrežník obyčajný/pobrežník čiernozobý 
(Calidris alpina), čeľaď → slukovité (Scolopa- 
cidae), rad → bahniaky (Charadriiformes). Po- 
brežníky sú vtáky veľkosti zhruba škorca a 
menšie. Patria medzi bahniaky ktoré sa u nás 
vyskytujú len na ťahu. Vtedy sa zdržujú na 
bahnitých brehoch riek alebo jazier. Hniezdia v 
severskej tundre a zimujú na pobreží južnej 
Európy a Afriky. Živia sa živočíšnou potravou, 
ktorú hľadajú v bahne alebo v mäkkej zemi. 
Hniezdia priamo na zemi. Pobrežník obyčajný 
je od ostatných pobrežníkov počas hniezdneho 
obdobia ľahko rozlíšiteľný podľa výraznej čier- 
nej škvrny na brušku. Ako jediný z pobrežní- 
kov hniezdi aj na pobreží Baltického mora.  MB 
Podiceps auritus → potápky 
Podiceps cristatus → potápka chochlatá 
Podiceps grisegena → potápky 
Podiceps nigricollis → potápky 
Podicipediformes → potápky 
Poeoptera → škorcovité 
pohlavie – vtáky patria ku organizmom, kto-
rých pohlavie je určené genotypicky. Preto je 
pohlavie zygoty dané výhradne jej genotypom a 
to už pri oplodnení. V prípade vtákov sú hetero-
gametickým pohlavím samice (samičie pohlavie 
– ZW, samčie pohlavie ZZ) tvoriace vajíčka 
dvoch typov: (a) vajíčka nesúce pohlavný 
chromozóm Z a (b) vajíčka nesúce pohlavný 
chromozóm W. Naopak samce tvoria iba sper-
mie jedného typu – nesúce chromozóm Z.     KS 
pohlavná sústava vtákov – samcom sa zakla-
dá bilaterálne. Majú semenníky (testes), ktoré 
sú pri obličkách a nikdy nedochádza k ich zo-
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stupu (descensus testis). Dozreté spermie sa 
zhromažďujú v prisemeníkoch (epididymis). Z 
nich vedú semenovody (ductus deferens), ktoré 
majú množstvo  kľučiek a ústia do strednej 
časti kloaky – urodeum. Len niektoré (→ 
pštrosy, → tinamy, → labute, husi, → kačice, 
→  hokovité) majú penis, u ostatných sú sper-
mie prenášané cez pritlačené kloaky oboch 
pohlaví. Oplodnenie vajíčka prebieha v hornej 
časti vajcovodu samice. U nich zvyčajne fun-
guje len ľavý vaječník (ovarium), ktorý má 
tvar hrozna. Vajíčka v ňom dozrievajú postup-
ne a zrelé vajíčka sú v podstate vaječné žĺtka. 
Vajcovod (oviductus) má v čase rozmnožova-
nia veľa kľučiek a delí sa na lievik (infundibu-
lum), ktorý objíma vaječník, bielkotvornú časť 
(pars albuminifera, s. magnum oviductus), kde 
sa vajíčko obaľuje bielkom, úžinu (isthmus), 
kde vzniká podškrupinová (papierová) blana, 
ďalej má škrupinotvornú časť (pars testifera, s. 
uterus oviductus), ktorá vylučuje riedky bielok 
napínajúci blanu a vápenitú škrupinu a pošvu 
vajcovodu (vagina oviductus), ktorá vylučuje 
hlien pomáhajúci ľahšie vytlačiť vajíčko z klo-
aky. V čase rozmnožovania sú pohlavné orgá-
ny podstatne väčšie, ako v čase pokoja (napr. u 
vrabca v tom čase vzrastá obsah semenníkov 
400 – krát, podobne je to aj u vaječníkov). 
Samce vtákov majú dva totožné typy pohlav-
ných chromozómov (ZZ), samice ich majú 
rozdielne (ZW). Absencia viviparnosti u vtá-
kov sa dáva hlavne do súvislosti s vysokou 
telesnou teplotou matky, ktorú by nevedeli 
vtáčie zárodky tolerovať.       ĽK 
Porzana parva → chriašteľovité 
Porzana porzana → chriašteľovité 
Porzana pusilla → chriašteľovité 
potápač biely → potápač malý 
potápač dlhozobý → kačicovité 
potápač malý/potápač biely (Mergus albellus), 
čeľaď → kačicovité (Anatidae), rad → zúbko- 
zobce (Anseriformes). Potápače sú druhy 
hniezdiace prevažne v Holarktickej zoogeo- 
grafickej oblasti. Sú charakteristické dlhým, 
úzkym zobákom, ktorý je na oboch čeľustiach 
vybavený “rohovinovými zubami” a na konci je 
hákovito zahnutý. Takto tvarovaný zobák je 
dokonale prispôsobený na lov rýb, ktoré sú ich 
hlavnou potravou. Potápač biely je najmenším 
druhom potápačov, dosahujúcim veľkosť asi 40 
cm. Je ľahko rozoznateľný vďaka svojmu sneho 
bielemu sfarbeniu (samice sú menej výrazné, 
skôr hnedasté). Potápače sa u nás vyskytujú 
počas zimovania na nezamŕzajúcich častiach 
tokov. Hniezdia v stromovývh dutinách.     MB 
potápač prostredný → kačicovité 
potápač veľký → kačicovité 
potápka červenokrká → potápky 
potápka čiernokrká → potápka chochlatá 
potápka hnedá → potápky 
potápka chochlatá (Podiceps cristatus) – če-
ľaď → potápkovité (Podicipedidae), rad → 
potápky (Podicipediformes). Na hlave má cha-

rakteristické čierne pierka, tvoriace „rohy“ a na 
bokoch hlavy a hrdle tvorí charakteristický 
golier. Veľká ako kačica divá. Rozšírená 
v Európe, Ázii, Austrálii s výnimkou extrém-
nych oblastí. Patrí k čiastočne sťahovavým 
druhom. Je to naša najväčšia potápka, charak-
teristická dlhým, štíhlym krkom, tenkým zobá-
kom. Hniezdi na rybníkoch, vodných nádr-
žiach, živí sa rybami, hmyzom, mäkkýšmi, 
vzácne žabami.         ZO 
potápka malá → potápky 
potápka ušatá → potápky 

Obr. 59. Potápka červenokrká (Podiceps grisegena) (podľa 
HARRISON 1975). 
 
potápky (Podicipediformes) – rad. Neveľký 
rad vtákov dobre prispôsobený vodnému pro-
strediu, strednej veľkosti s hmotnosťou 140 – 1 
200 g. Majú husté operenie, štíhly, ostrý zo-
bák, prsty na nohách majú kožné lemy, ktoré 
sú zrastené len pri koreni prstov, nohy sú po-
sunuté na koniec tela. Potlačená pneumatizácia 
kostry. Žijú v sladkovodných biotopoch na 
celom svete okrem subarktickej a subantarktic- 
kej oblasti, počas migrácie môžu byť aj na 
moriach. Žijú v monogamii, hniezdo z vod-
ných rastlín si stavajú na vodnej hladine, kladú 
3 – 7 vajíčok, ktoré pri opustení hniezda zakrý- 
vajú hniezdnym materiálom. Na vajíčkach se- 
dia 20 – 27 dní, mladé vedia hneď plávať a po- 
tápať sa, no v prvých dňoch im slabo funguje 
nadchvostová žľaza a tak sa vozia na chrbtoch 
rodičov. Sú nekrmivé. Ich potravou sú ryby a 
vodné bezstavovce. Patrí sem → potápka 
chochlatá, p. červenokrká (P. grisegena) (Obr. 
59.), p. ušatá (P. auritus), p. čiernokrká (P. 
nigricollis) a naša najmenšia p. malá/p. hnedá 
(Tachybaptus ruficollis).            ĽK 
potáplica bielozobá → potáplice 
potáplica bledozobá → potáplice 
potáplica ľadová → potáplice 
potáplica malá → potáplice 
potáplica severská → potáplice 
potáplica stredná → potáplice 
potáplica štíhlozobá → potáplice 
potáplica veľká → potáplice  
potáplice (Gaviiformes) – rad. Nepočetný rad 
podobných druhov vtákov silno prispôsobe-
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ných na život vo vode a potápanie (pod vodou 
vydržia tri i viac minút), čo spôsobilo potlače-
nie pneumatizácie kostry. Sú strednej veľkosti, 
s hmotnosťou 1 000 – 4 500 g, s hustým ope-
rením, nohami posunutými dozadu a dobre 
vyvinutými plávacími blanami, špicatým zo-
bákom, so štrbinovými nozdrami, ktoré majú 
kožné záklopky na zabránenie vniknutiu vody 
pri potápaní. V perí prevažuje na bruchu biele 
a na chrbte tmavé sfarbenie, pohlavný dimor-
fizmus nie je vyvinutý. Dobre funguje → nad-
chvostová žľaza. Vyskytujú sa v holarktickej 
oblasti, kde hniezdia pri sladkých vodách, po-
čas migrácie sa zdržiavajú aj na moriach. U 
nás len v mimohniezdnom čase: potáplica ma-
lá/potáplica štíhlozobá (Gavia stellata), p. 
stredná/p. severská (G. arctica), p. veľká/p. 
ľadová (G. immer) (Obr. 60.), p. bielozobá/p. 
bledozobá (G. adamsii). Hniezdia na brehoch a 
kladú dve vajíčka, na ktorých sedia asi mesiac, 
mláďatá sú nekŕmivé. Živia sa rybami, len v 
malom množstve vodnými bezstavovcami.  ĽK 

Obr. 60. Potáplica veľká (Gavia immer) (podľa HARRISON 1975). 
 
potrava vtákov – potrava vtákov je veľmi 
rôznorodá. Iba 52 čeľadí je možné priradiť k 
výlučným mäsožravcom (predovšetkým mor-
ské vtáky), 82 čeľadí sa živí zmiešanou – rast-
linnou ako aj živočíšnou potravou a len veľmi 
malé percento čeľadí je možné priradiť k vege-
tariánom. V našej avifaune existujú druhy vše-
žravé (omnivorné), hmyzožravé (insektivorné), 
semenožravé (granivorné), druhy živiace sa 
zelenou rastlinnou potravou (herbivorné), plo-
dožravé (fruktivorné), mäsožravé (karnivorné), 
rybožravé (piscivorné resp. ichtyofágne) a 
zdochlinožravé (lichenivorné). Medzi tropic-
kými vtákmi existujú ďalší potravinoví špecia-
listi ako napr. druhy živiace sa peľom (poleni-
vorné) a nektárom (nektarivorné). Ku skutoč-
ným herbivorom – pasúcim sa vtákom patria 
predovšetkým husi. Ich čeľuste majú ostré 
zúbkované okraje, ktoré fungujú ako nožničky 
na trávové steblá. Na zber a výživu lístím sa 
špecializuje aj juhoamerický hoacin. Oveľa 
viacej vtákov sa adaptovalo na zber plodov 
(bobule, oriešky, semená ihličnatých stromov a 
iné.). V trópoch žije viacero vtáčích druhov 
špecializujúcich sa na zber peľu resp. nektáru – 
v južnej Amerike sú to → kolibríky (Trochili-
dae) a pitpitovité (Coerebidae), v Austrálskej 
oblasti → medárikovité (Meliphagidae), ne-

ktárnikovité (Dicaeidae), ktoré zasahujú aj do 
Ázie. havajské → mamovité (Drepanidodae) 
ako aj africké a ázijské nektárovkovité (Necta-
riniidae). Predovšetkým nektárom sa živia → 
loriovité (Loridae). Živočíšna zložka vtáčej 
potravy je o veľa pestrejšia, pričom ako potra-
va slúži široká škála živočíchov (vodné aj su-
chozemské bezstavovce ako aj zástupcovia 
všetkých tried stavovcov). Medzi mäsožravými 
vtákmi existujú rovnako ako u druhov živiacich 
sa rastlinnou potravou špecialisti majúci na zber 
(lov) istého druhu potravy charakteristické pri-
spôsobenia. Do skupiny mäsožravých vtákov 
patria aj druhy vyhľadávajúce uhynuté živočí-
chy. Špecialistami na tento typ potravy sú bo-
cian marabu, supy a kondory.       KS 
pôtik kapcavý/kuvik kapcavý (Aegolius fune-
reus) – čeľaď → sovovité (Strigidae), → sovy 
(Strigiformes), veľkosť 25 cm, hmotnosť 120 – 
170 g. Sfarbením sa podobá na → kuvika oby-
čajného. Chrbtovú stranu má tmavohnedú so 
svetlými škvrnami, najmä na vrchu hlavy. Na 
brušnej strane je biely s tmavohnedými škvr-
nami. Od príbuzných druhov sa líši husto ope-
renými nohami až po pazúry a kontrastnejším 
sfarbením závoja, ktorý je vysoký, biely, tma-
vo orámovaný, nad a pred okom je čierna 
škvrna. Rozšírený je v holarktickej oblasti, 
pričom ťažisko areálu sa rozprestiera v zóne 
tajgy. Naše populácie sú zrejme relikty z poľa-
dových dôb. Žije v ihličnatých a zmiešaných 
lesoch. Hniezdi spravidla v dutinách stromov. 
Nevytvára trvalé páry. Hniezdi raz za rok, pri-
čom hniezdenie začína v marci až apríli. V 
znáške býva 4 – 7 vajíčok, inkubácia trvá 26 – 
27 dní. Mláďatá sú v hniezde kŕmené 30 – 35 
dní. Potravu tvoria vtáky a cicavce, z nich pre-
važne hlodavce a hmyzožravce.            PP 
prepelica poľná → bažantovité 
prepelka korunkatá → prepelkovité 
prepelkovité (Odontophoridae) – čeľaď, rad 
→ hrabavce (Galliformes). Skôr malé teres-
triálne vtáky s kompaktným telom, silnými 
nohami a krátkymi krídlami. Dĺžka 17 – 35 
cm. Rozšírené v Neotropickej a Nearktickej 
oblasti. Žijú v tropických, subtropických le-
soch a v miernom pásme, na okrajoch lesov, 
savanách, poliach od hladiny mora po 3300 m 
n. m. Známych 32 druhov, z nich 2 sú ohroze-
né. Vzhľadom podobné našim prepeličkám. 
Farba operenia je veľmi variabilná. Krátky krk, 
krídla a chvost. Niektoré druhy majú na hlave 
ozdoby od malých chocholíkov až po dlhé perá 
v tvare kvapky. Zobák typický pre druhy živia-
ce sa semenami krátky, pevný. Väčšina druhov 
má zobák čierny alebo sivý no 2 z rodu Den-
drortyx ho majú červený. Pohybujú sa zvyčaj-
ne po zemi, čo im umožňujú ich krátke pevné 
nohy. Behák neoperený, nemajú ostrohy. Živia 
sa semenami slnečnice, kukurice, pšenice, raj-
čín, strukovinami, semenami tráv. Sú mono-
gamné, v období mimo hniezdenia sa združujú 
do kŕdľov. Hniezdia na zemi, mláďatá sú ne-
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kŕmivé, patrí sem napríklad prepelka korunkatá 
(Callipepla californica) (Obr. 61.)      ZO 

Obr. 61. Prepelka korunkatá (Callipepla californica). 
 
prepeľovcovité (Turnicidae) – čeľaď, rad → 
žeriavovce (Griuformes). Malé (10 – 23 cm) 
zavalité vtáky s úzkym zobákom, krátkym 
chvostom a krátkymi, okrúhlymi krídlami. 
Majú iba 3 prsty, zadný (1. prst) im chýba. Žijú 
v trávnatých oblastiach až po oblasť lesov do 
2500 m n. m. v Afrike, južnej Ázii a Austrálii. 
Ich potravu tvoria semená a časti rastlín, ale aj 
bezchordáty. Väčšina druhov je polyandric-
kých, samičky znášajú vajíčka do hniezd nie-
koľkých samčekov. Na vajíčkach sedí samček 
12 – 13 dní a o mláďatá sa aj stará.      ZO 
preperovanie – ekdysis – pravidelná výmena 
opotrebovaného operenia. Spôsob preperova-
nia ako aj presné načasovanie počas roka sú 
určené geneticky, sú druhovo špecifické a ria-
dené hormonálne (hormón tyroxín tvorený v 
štítnej žľaze). Produkcia týchto hormónov je 
spojená s ročným cyklom a v našich zemepis-
ných šírkach je ovplyvnená predovšetkým 
množstvom svetla. Počas samotného procesu 
preperovania je staré pero vytláčané novým, 
ktoré vyrastá z rovnakého folikulu ako pero 
predchádzajúce. To je najzreteľnejšie pri tuč-
niakoch, ktoré majú tzv. katastrofický spôsob 
preperovania, kedy strácajú všetky staré perá 
naraz. Väčšina vtákov naopak preperuje po-
stupne. V závislosti na období preperovania a 
jeho miere rozoznávame preperovanie: (1) 
celkové – výmena celého operenia, ktoré sa 
uskutočňuje u väčšiny druhov raz ročne (žeria-
vy a niektoré dravce iba raz za dva roky); a (2) 
čiastočné – výmena celého šatu okrem letiek a 
chvostových pier. U mnohých druhov sa jedná 
o preperenie do svadobného šatu a je viazané 
na obdobie pred párením.       KS 
pŕhľaviar červenkastý → drozdovité 
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata) – 
čeľaď → drozdovité (Turdidae), rad → spe-
vavce (Passeriformes). Dĺžka 12,5 cm, hmot-
nosť 14 – 17 g. Samček má čiernu hlavu a 
spodnú časť krku, na bokoch krku biely pás, 
tmavohnedý vrch tela, hrdzavožltú náprsenku a 

bledé bruško. Samička má hnedú hlavu, krk i 
vrchnú časť tela, náprsenku a bruško ako sam-
ček. Na krídle majú obe pohlavia bielu škvrnu. 
Rozšírený v strednej a južnej Európe, Ázii, 
južnej Afrike. Sťahovavý druh, naše populácie 
zimujú v Stredomorí. Prilieta v marci, apríli, 
odlieta v októbri. Nájdeme ho na ruderálnych 
plochách, v okolí polí, na pastvinách a suchých 
lúkach s vyššími krami alebo bylinami. 
Hniezdne páry sa vytvárajú už na jeseň. 
Hniezdi od apríla do júla 1 – 2 x ročne. Hniez-
do je umiestnené na zemi v priehlbinke, je pos-
tavené zo suchej trávy, korienkov, lístia a vy-
stlané jemnou trávou, perím, srsťou. Samička 
znáša 5 – 6 modrozelených vajíčok s hrdzavý-
mi bodkami (1,9 g, 18,4 x 14,2 mm). Sedí na 
nich 13 – 14 dní. Obaja rodičia ich po vyliahutí 
kŕmia 14 – 18 dní. Potravu tvoria chrobáky, 
dvojkrídlovce, motýle a ich larvy. Zbierajú ju 
náletom z vyšších miest na zemi aj vo vzdu-
chu.              ZO 
prieložníkovité (Glareolidae) – čeľaď, rad → 
bahniaky (Charadriiformes), stredne veľké 
vtáky (17 – 29 cm), rozšírené v Afrike, Ázii a 
Austrálii. Žijú v suchých oblastiach, stepiach, 
na púštiach, polopúštiach. Žijú v rôzne 
veľkých skupinách, hniezdia na zemi, niekoré 
sú aktívne v noci. Známych 17 druhov.      ZO 
Procellariidae → víchrovníkovité 
Procellariiformes → rúrkonosce 
processi uncinati → kostra vtákov 
Procnias → kotingovité 
Prunella collaris → vrchárkovité 
Prunella modularis → vrchárkovité 
Psittacidae → papagájovité 
Psittaciformes → papagáje 
Psittacula krameri → papagájovité 
pštros dvojprstý (Struthio camelus) – čeľaď 
→ pštrosovité (Struthionidae), rad → pštrosy 
(Struthioniformes) (Obr. 62.). Je rozšírený v 
Afrike na polosuchých a v suchých oblastiach. 
Živia sa hlavne bylinami (trávy a semená), v 
suchých oblastiach sukulentnými rastlinami, 
hmyzom a malými stavovcami. V porovnaní s 
telom má malú hlavu ale veľké oči a má naj-
dlhšie mihalnice zo všetkých suchozemských 
stavovcov (50 mm). Na krátke vzdialenosti 
dosahuje pri behu rýchlosť až 70 km/h, pri 
dlhotrvajúcom behu 50 km/h. Pri rýchlom be-
hu robí skoky dlhé až 3,5 m. V izolovaných 
populáciách je skôr monogamný, inak je poly-
gamný. Skupina pozostáva s jedného samca, 
hlavnej samičky a niekoľkých ďalších sami-
čiek. Samček ochraňuje teritórium s rozlohou 2 
– 15 km2. Samička znáša vajíčka každý druhý 
deň, najprv začne znášať hlavná samička (5 – 
11 vajíčok) a do toho istého hniezda potom aj 
ostatné (po 2 – 5 vajíčok). Na miestach s veľ-
kým množstvom predátorov (šakaly, hyeny, 
zdochlináre), prípadne vo veľkom teple hlavná 
samička vajíčka chráni. Aj keď sediaci jedinec 
dokáže svojim telom prikryť len asi 19 – 25 
vajíčok, v hniezde ich býva často viac (bolo 
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nájdené hniezdo so 78 vajíčkami, vyliahlo sa 
však len 21 mláďat). Keď hlavná samička za-
čne sedieť, vajíčka ostatných samičiek vykotú-
ľa na okraj hniezda a svoje umiestni do stredu, 
čím zvýši ich šancu na prežitie a vysedenie. 
Kým ona sedí na vajíčkach cez deň, samček v 
noci. Mláďatá sa liahnu s páperím na tele po 6 
týždňoch takmer všetky naraz. Asi po 3 dňoch 
opúšťajú spolu s rodičmi hniezdo. Po 3 mesia-
coch im narastá juvenilný šat a počas druhého 
roka nadobudnú šat dospelých. Po 4 – 5 mesia-
coch dosahujú polovičnú veľkosť dospelého 
vtáka a cca po roku veľkosť dospelého, no 
hmotnosť dospelých dosahujú až po 18 mesia-
coch. Rodičia sa starajú o mláďatá, schovávajú 
ich pred dažďom, slnkom pod krídla. Pri ne-
bezpečenstve beží jeden z rodičov k predátoro-
vi, potom uteká od neho preč, hodí sa na zem a 
predstiera, že je mŕtvy. Mláďatá zatiaľ s dru-
hým rodičom ujdú a skryjú sa tak, že zaľahnú 
na zem. Z toho, že hlavu položia na zem, 
vznikla povera, že strkajú hlavu do piesku. V 
prípade potreby pštrosy i zaútočia, kopnutím 
nohou dokážu zabiť aj leva. Ak sa stretnú dve 
rodiny, súperia krátkymi naháňačkami a víťaz-
ný pár si berie mláďatá svojich súperov. Tak sa 
vytvoria rodiny so 100 – 300 mláďatami rôz-
neho veku a z rôzneho územia. Tieto veľké 
rodiny sú menej ohrozené predátormi. Niekedy 
ostávajú rodičia s mláďatami až do ďalšej 
hniezdnej sezóny (do 1 roka) a až následne sa 
osamostatňujú. Mladé potom chodia v skupin-
kách rôzneho veku. Pohlavne dospievajú po 3 
– 4 rokoch. Dožívajú sa pravdepodobne 30 – 
40 rokov, v zajatí aj do 50. Majú malú úspeš-
nosť liahnutia (len 10 %) a veľa mláďat uhynie 
v prvých mesiacoch života. Odhaduje sa, že 
ročná produkcia mláďat jedného dospelého 
jedinca dosahuje len 0,15 mláďaťa.      ZO 
pštrosovité (Struthionidae) – čeľaď, rad → 
pštrosy (Struthioniformes). Nelietavé terestric-
ké vtáky s dlhým silným krkom, nohami a pa-
leognátnou lebkou. Majú čiastočne pneumati-
zované kosti. Na plochej prsnej kosti nemajú 
hrebeň (crista sterni), okrem toho im v porov-
naní s ostatnými vtákmi chýbajú kľúčne kosti a 
chvostové stavce im nezrastajú do pygostylu. 
Nohy majú prispôsobené na rýchly beh. Sú to 
jediné vtáky, ktoré majú len 2 prsty a to silný 
3. a slabší 2. Samce majú dlhý z kloaky vy-
chlípiteľný penis. Žijú v Afrike na polosu-
chých a v suchých oblastiach. V dnešnej dobe 
sú endemické v Afrike okrem populácií prive-
zených do Austrálie. Ich fosílne zvyšky boli 
nájdené v Afrike a od Grécka smerom na vý-
chod až po Indiu a Mongolsko. Najstarší z 
týchto nálezov má asi 12 mil. rokov. Poddruh 
pštros dvojprstý sýrsky (Struthio camelus siry-
acus) vyhynul pravdepodobne v polovici 20. 
st. Potravu hľadajú v skupinách – tvoria ju 
hlavne byliny (trávy a semená), v suchých ob-
lastiach sukulentné rastliny, hmyz a malé sta-
vovce. Veľkosť samčeka 2,1 – 2,75 m, hmot-

nosť 100 – 130 kg, niekedy až 150 kg, samička 
1,75 – 1,9 m, hmotnosť 90 – 110 kg. Žijú v 
strednej a južnej Afrike. Vajíčka sú v pomere k 
veľkosti vtáka malé, 1500 g (159 x 131 mm) 
tvoria len 1,5 % hmotnosti samičky a majú 2 
mm hrubú škrupinu. Obdobie hniezdenia jed-
notlivých poddruhov závisí od obdobia daž-
ďov. Vo vlhkých oblastiach hniezdia v období 
sucha (jún – október), v suchých oblastiach 
hniezdia menej pravidelne zvyčajne však po 
období dažďov. V Namíbijskej púšti v Angole 
hniezdia počas celého roka. Patrí sem 1 druh 
→ pštros dvojprstý.        ZO 

Obr. 62. Pštros dvojprstý (Struthio camelus). 
 
pštrosy, Struthioniformes – rad rôzne veľkých 
(3 – 150 kg, 0,65 – 2,75 m) nelietavých vtákov 
s málo pneumatizovanými kosťami, silnými 
nohami. Žijú v Afrike, južnej Ázii, Južnej 
Amerike, Austrálii. Patrí sem 5 čeľadí → 
pštrosovité, → nanduovité, → kazuárovité, → 
emuovité, → kiviovité.        ZO 
Pterocles orientalis → stepiarovité 
Pterocles senegallus → stepiarovité 
Pteroclididae → stepiarovité 
Pterocnemia pennata → nanduovité 
Ptilonorhynchidae → šiatorníkovité 
Ptyonoprogne rupestris → lastovičkovité 
Puffinus griseus → víchrovníkovité 
Puffinus lherminieri → víchrovníkovité 
pustovka → sokol myšiar 
Pycnonotidae  → bylbylovité 
Pygoscelis adeliae → tučniaky 
Pyrocephalus rubinus → tyranovité 
Pyrrhula pyrrhula → hýľ obyčajný 
rajkovité (Paradisaeidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), dosahujú veľkosť od 15 
do 100 cm. Ich charakteristickým znakom je 
výrazný svadobný šat samcov, ktorý sa vyzna-
čuje pestrofarebným vzhľadom, ozdobnými 
perami rôznych tvarov, či už v podobe vejárov 
alebo nápadne dlhých chvostov. Okrasné perá 
týchto druhov používali ako ozdobu domorodí 
obyvatelia. Podobne v 19. a 20. storočí sa v 
Európe využívali ako módne doplnky dám-
skych klobúkov. Väčšina druhov má rôzne 
zložité spôsoby toku, pri ktorých samec pred-
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vádza tieto perá. Patria medzi druhy s aréno-
vým spôsobom toku. Napriek druhovo špeci-
fickému spôsobu toku dochádza často aj k me-
dzidruhovému kríženiu medzi príslušníkmi 
tejto čeľade. Potravu tvoria rôzne bezstavovce, 
ale aj drobné stavovce a plody rastlín. Hniezdia 
v dutinách alebo voľne na konároch stromov. 
Vyskytujú sa v oblasti Tichomoria, najmä na 
Novej Guinei. Známych je 44 druhov. Naj-
známejšími sú zástupcovia rodu rajka (Paradi-
saea). V starších systémoch boli zaraďované 
medzi primitívnejšie spevavce na základe ana-
tomických znakov. V súčasných systémoch na 
základe biochemických a molekulárnych zna-
kov sa javia byť v príbuzenstve → krkavcovi-
tých ako ich vysoko špecializovaní príbuzní.PP 
Rallus aquaticus → chriašteľovité 
Ramphastidae → tukanovité 
Raphus cucullatus → dront maurícijský 
Recurvirostra avosetta → šabliarka modronohá 
Recurvirostridae → šabliarkovité 
Regulidae → králičkovité 
Regulus ignicapillus → králičkovité 
Regulus regulus → králiček zlatohlavý 
Remiz pendulinus → kúdeľníčkovité 
Rhea americana → nandu pampový 
Rheidae → nanduovité 
Rhynchopidae → zobáľovité 
Rhynchops albicollis → zobáľovité 
Rhynchops flavirostris → zobáľovité 
Rhynchops niger → zobáľovité 
Riparia riparia  → brehuľa obyčajná 
Rostratulidae → slukovcovité 
Rupicola rupicola → kotingovité 
rúrkonosce (Procellariiformes) – rad vtákov s 
rúrkovito predĺženými nozdrami, do ktorých 
ústia vývody soľných žliaz, s dlhými krídlami, 
špecializovaných k vytrvalému lietaniu. Patria 
sem druhy od 25 g do 7 kg. Kostra je pneuma-
tizovaná, 15 krčných stavcov, hrudné stavce 
nezrastajú. Druhy, ktoré plachtia majú prsnú 
kosť širokú, kým potápajúce sa → pelikánov-
covité ju majú úzku predĺženú. Veľmi husté 
operenie, prachové perie vyrastá na perniciach 
aj holinách. Len malé druhy lietajúce rýchlym 
mávaním krídiel majú 10 lakťových letiek, 
veľké druhy albatrosov ich majú až 37. Ruč-
ných letiek je 11, prvá je rudimentárna. Kor-
midlových pier je 12 – 16. Na silných nohách 
majú 3 prsty, ktoré sú spojené plávacou bla-
nou. Rozšírené sú väčšinou na južnej pologuli. 
Žijú v monogamii, kladú 1 vajíčko, mláďatá sú 
nidikolné. Patria sem 4 čeľade → albatrosovi-
té, → víchrovníkovité, → víchrovníčkovité a 
→ pelikánovcovité.        ZO 
rybár bahenný → rybáre 
rybár bieločelý → rybáre 
rybár bielokrídly → rybáre 
rybár čierny → rybáre 
rybár dlhochvostý → rybáre 
rybár krátkozobý → rybárka krátkozobá 
rybár malý → rybáre 
rybár obyčajný/rybár riečny (Sterna hi- 

 rundo) – čeľaď → rybárovité (Sternidae), rad 
→ bahniaky (Charadriiformes). Má štíhly tvar 
tela a dorastá do veľkosti 30 až 36 cm. Rybár 
riečny je vták úzko špecializovaný na lov rýb. 
Trepotavým letom si nad vodou vyhliadne 
korisť, za ktorou sa potom spustí do vody, 
pričom sa na chvíľu potopí. Rybáre hniezdia 
na zemi v plytkej jamke vyhĺbenej v štrku. U 
nás hniezdi prevažne na väčších priehradách 
alebo štrkoviskách s ostrovčekmi. Je to prísne 
sťahovavý druh. Zimuje v oblastiach až pod 
rovníkom.        MB 
rybár riečny → rybár obyčajný 

 
Obr. 63. Rybár malý (Sterna albifrons) (podľa HARRISON 1975). 
  
rybáre – čeľaď → rybárovité (Sternidae), rad 
→ bahniaky (Charadriiformes). U nás 
hniezdiace druhy rybárov → rybár obyčajný/r. 
riečny, Sterna hirundo, r. malý/rybár bieločelý 
(S. albifrons) (Obr. 63.), čegrava veľkozobá/r. 
veľkozobý (S. caspia), čorík čierny/r. čierny 
(Chlidonias niger), č. bahenný/r. bahenný (Ch. 
hybridus) a č. bielokrídly/r. bielokrídly (Ch. 
leucopterus) patria medzi naše najvzácnejšie 
hniezdiče. Ich príbuzný, u nás nehniezdiaci 
druh, rybár dlhochvostý (Sterna paradisea) je 
často považovaný za symbol sťahovania 
vtákov. Tento druh hniezdi v oblasti severného 
polárneho kruhu a zimuje v oblasti plávajúcich 
ľadov Antarktídy.     MB 
rybárik obyčajný → rybárikovité 
rybárik riečny → rybárikovité 
rybárikovec obrovský → rybárikovité 
rybárikovec senegalský → rybárikovité 
rybárikovité (Alcedinidae) – čeľaď, rad → 
krakľovce (Coraciiformes). Sú malé až stredne 
veľké od 10 – 40 cm (Obr. 64.). Poznáme 92 
druhov rozšírených v miernom a tropickom 
pásme všetkých kontinentoch s výnimkou stu-
dených severných oblastí a Antarktídy. Majú 
veľkú hlavu a dlhý, rovný, silný zobák, krátke 
nohy a chvost. Majú syndaktylnú nohu, niekto-
ré druhy (Ceyx fallax z juhovýchodnej Ázie) 
majú len 3 prsty. Zvyčajne žijú pri vode, 
hniezdia v norách v brehoch riek, prípadne v 
dutinách stromov napr. africký rybárikovaec 
senegalský (Halcyon senegalensis) a živia sa 
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rybami, prípadne hmyzom. Za potravou sa 
dokážu ponárať až do hĺbky 2 m (juhoameric-
ký Chloroceryle amazona). Len 19 g vážiaci 
africký rybárik Alcedo cristata chytí denne 15 
– 20 rybičiek a v obodbí hniezdenia, keď kŕmi 
svojich 5 mláďať musí uloviť až 50 – 70 rybi-
čiek. Niektoré druhy sú veľmi stále, čo vedie k 
vytváraniu izolovaných populácií s mnohými 
poddruhmi, hlavne na ostrovoch. Najmenší ry- 
bárik žijúci v strednej Afrike Ceyx lecontei 
váži len 9 – 12 g sa živí hmyzom. Najväčší je 
austrálsky rybárikovec obrovský (Dacedo no-
vaeguinae) dosahuje hmotnosť až 490 g. Po-
travu zbiera na zemi, výnimočne počas letu a 
loví hmyz, kraby, ryby, jašterice, hady, vajíčka 
a mláďatá vtákov i malé cicavce. Je monogam- 
ný a teritoriálny, hniezdi 1 x ročne v období od 
septembra do decembra. U nás žije pri vodných 
tokoch rybárik riečny Alcedo atthis. Hniezdi v 
norách, ktoré si vybrabáva v pieskových alebo 
hlinitých stenách. Znáša 6 – 8 bielych vajíčok.  

Obr. 64. Rybárik riečny (Alcedo atthis).  
 
Živí sa malými rybkami, žubrienkami, žabami, 
hmyzom a jeho larvami. U nás patrí v závislosti 
od dostatku resp. dostupnosti potravy k sťaho-
vavým, prípadne potulným druhom. Naše popu-
lácie často zimujú v Stredomorí.       ZO 
rybárka krátkozobá/rybár krátkozobý 
(Gelochelidon nilotica) – čeľaď rybárovité 
(Sternidae) → bahniaky (Charadriiformes), na 
Slovensku sa objavuje výnimočne.     MB 
rybárovité (Sternidae) – čeľaď, rad → bah-
niaky (Charadriiformes). Majú priamy zobák a 
horná čeľusť iba nepatrne presahuje spodnú. 
Počas letu vyzerajú elegantne s dlhými chvos-
tovými perami a dlhými rovnými krídlami. 
Sfarbenie je často biele alebo sivé. Potravu 
tvoria ryby, ktoré chytajú potápaním sa, kto-
rému predchádza trepotavý let nad hladinou a 
strmhlavý pád do vody. Sú dlho žijúce vtáky 
dožívajúce sa 25 až 30 rokov. Rozšírené sú po 
celom svete. Známych je 44 druhov. V niekto-
rých systémoch sú zaraďované do čeľade → 
čajkovité.          PP 
Sagittarius serpentarius → hadožrút nohatý 
Sapayoa aenigma → lobošovité 

Saxicola rubetra → drozdovité 
Saxicola torquata → pŕhľaviar čiernohlavý 
Scolopacidae → slukovité 
Scolopax rusticola → sluka hôrna 
Scopidae → takatrovité 
Scopus umbretta → takatrovité 
sedmohlások hájový → sedmohlások obyčajný  
sedmohlások obyčajný/sedmohlások hájový 
(Hippolais icterina) – čeľaď → penicovité 
(Sylviidae), rad → spevavce (Passeriformes). 
Nenápadný, zato však veľmi výrazne spievajú-
ci vták – jeho spev je zmesou od zvukov flauty 
až po vŕzganie a švitorenie, čo vystihuje aj 
jeho slovenské meno. Chrbát olivovosivý, 
bruško žlté. Dĺžka  13 cm, hmotnosť 12 – 22 g. 
Je rozšírený v Európe a Ázii po západnú Sibír. 
Sťahovavý druh, zimuje v južnej Afrike. Na jar 
prilieta koncom apríla, v máji, odlieta v augus-
te, septembri. Žije v hájoch a lesoch s krovi-
nami, parkoch, záhradách a pod. Hniezdi od 
mája do júla 1x ročne. Hniezdo stavia samička 
na stromoch a kroch z trávy, machu, lístia, 
vystlané srsťou, perím. Znáša 4 – 5 ružových 
vajíčok s čiernohnedými škvrnami (1,7 g, 18,4 
x 13,51 mm). Sedia obaja rodičia 13 – 14 dní a 
rovnako obaja aj kŕmia mláďatá 13 – 14 dní. 
Potravu tvoria chrobáky, motýle, vošky, pavú-
ky, ich larvy a pod.       ZO 
Serinus serinus → kanárik poľný 
Sitta europea → brhlík obyčajný 
Sittidae → brhlíkovité 
skaliar pestrý → drozdovité 
skaliarik sivý → drozdovité 
skalniak pomarančový → kotingovité 
slávik červienka → červienka obyčajná  
slávik krovinový →  slávik obyčajný 
slávik modrák (Luscinia svecica) – čeľaď → 
drozdovité (Turdidae), rad → spevavce (Passe-
riformes). Na Slovensku mimoriadne zriedka-
vo hniezdi slávik s krásnou modrou náprsen-
kou. V močiaroch južného Slovenska hniezdi 
stredoeurópsky poddruh L. s. cyanecula (tento 
má na modrej náprsenke ešte aj bielu škvrnu). 
V kosodrevinnom vegetačnom stupni Západ-
ných Tatier zahniezdil poddruh z tundry L. s. 
svecica (na modrej náprsenke má červenohne-
dú škvrnu).         ĽK 
slávik obyčajný/slávik krovinový (Luscinia 
megarhynchos) – čeľaď → drozdovité (Turdi-
dae), rad → spevavce (Passeriformes). Dĺžka 
16 cm, hmotnosť 18 – 27 g. Rozšírený v stred-
nej a južnej Európe, cez Blízky východ do 
strednej Ázie. Chrbtová strana hnedá s precho-
dom do hrdzavohnedá na chvoste, brušná stra-
na belavá až bledohnedá. Zdržiava sa v hus-
tých krovinách, preto ho môžeme skôr počuť 
ako vidieť. Po zemi rýchlo pobehuje so zvese-
nými krídlami a zdvihnutým chvostíkom, ktorý 
pokyvkáva a otvára ho. Je to náš najznámejší 
spevavec. Patrí k sťahovavým druhom. Na jar 
prilieta v apríli, odlieta v auguste a septembri. 
Žije v riedkych listnatých lesoch, krovinách v 
otvorenej krajine. Hniezdi v máji a júni 1 x 
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ročne. Hniezdo stavia na zemi, prípadne v hus-
tej spleti vetvičiek nevysoko nad zemou. Sta-
via ho len samička a je postavené zo suchého 
lístia a vystlané jemnejším lístím, korienkami a 
trávou. Znáša 4 – 5 kávovohnedých, prípadne 
hnedo škvrnitých vajíčok (2,8 g, 21,0 x 16,1 
mm). Sedí len samička 12 – 14 dní. Prvé dni 
kŕmi mláďatá samička čiastočne i potravou, 
ktorú prináša samček, neskôr obaja. Vo veku 
11 dní opúšťajú hniezdo aj keď ešte nelietajú, 
po nasledujúcich 2 týždňoch sa mláďatá osa-
mostatňujú. Živia sa článkonožcami a ich lar-
vami, pavúkmi, dvojkrídlovcami a pod.    MB 
slávik tmavý →  slávik veľký 
slávik veľký/slávik tmavý, Luscinia luscinia 
– čeľaď → drozdovité (Turdidae), rad → spe-
vavce, hniezdi na východnom Slovensku.    ZO 
sliepočka zelenonohá → chriašteľovité 

Obr. 65. Ucho vtákov (1 – sluchová kôstka, 2 – oválne okienko). 
 
sluchové orgány vtákov – vonkajšie ucho je 
bez ušnice, tá je funkčne nahradená šírkou 
vonkajšieho zvukovodu a väčšinou aj perím. U 
sov je pri sluchovom otvore kožná riasa  a tiež 
sa na príjímaní zvuku podieľa aj závoj z pier, 
ktorý je na ich tvári. V strednom uchu je jedna 
sluchová kôstka (columella auris). Opiera sa z 
vonkajšej strany o bubienok (membrana tym-
panica), z vnútornej zapadá do oválneho 
okienka (fenestra ovalis) (Obr. 65.). Slimák 
(cochlea) vo vnútornom uchu je len prehnutý a 
nie stočený ako u cicavcov. Na jeho dne je 
membrana basilaris, ktorá má vlastný zmyslo-
vý epitel. Sluchová schopnosť vtákov je v roz-
pätí od 40 do 29 000 Hz, najväčšia citlivosť je 
1 000 – 3 000 Hz.        ĽK 
sluka hôrna/sluka lesná (Scolopax rusticola) 
– čeľaď → slukovité (Scolopacidae), rad → 
bahniaky (Charadriiformes), veľkosť 34 – 36 
cm, hmotnosť 270 – 400 g. Charakteristický je 
veľmi dlhý zobák. Hlava je na temene vykle-
nutá, výrazne veľké oči. Sfarbenie je dosť ne-
nápadné, celá je hrdzavohnedá, tmavšie škvrny 
sa striedajú so svetlejšími a perie je jemne vln-
kované. Rozšírená je v miernom a boreálnom 
pásme palearktickej oblasti a roztrúsene aj vo 
vysokohorských polohách orientálnej oblasti. 
Vyskytuje sa vo všetkých typoch lesa, najmä v 

listnatých a zmiešaných, často v blízkosti vlh-
ších miest. Je sťahovavá. Prilieta v priebehu 
marca a hneď začína tok. Počas toku vylietajú 
samce asi pol hodinu po západe slnka a ozýva-
júc sa typickými hlasovými prejavmi – píska-
ním a kvokaním – oblietavajú svoj revír. Sami-
ca je zrejme polyandrická. Hniezdom býva 
malá kotlinka na zemi, niekedy vystlaná tro-
chou materiálu. Hniezdia 1x do roka, výnimoč-
ne aj 2 x. Hniezdenie začína v druhej polovici 
marca a začiatkom apríla. Znáška obsahuje 
spravidla 4 vajíčka, ktoré sú nažltlé s nádychom 
do hneda alebo do červena so sivými alebo si-
vofialovými škvrnami. Znášané sú po 2 až 3 
dňoch. Inkubácia začína po znesení posledného 
a trvá 20 – 22 dní. O mláďatá sa samica stará asi 
5 – 6 týždňov. Pri nebezpečenstve ich samica 
odnáša v lete (často aj dosť vyvinuté), najčastej-
šie medzi nohami, pritisnuté k telu, menej často 
medzi prstami. Najstarší okrúžkovaný jedinec 
sa dožil vyše 20 rokov. Potravu tvorí najmä 
živočíšna zložka a v nej hlavne červy, v menšej 
miere hmyz a jeho larvy, pavúky, mäkkýše, 
mnohonôžky, ale tiež rôzne semená. Zbiera ju 
na vlhkých miestach tak, že zabodáva zobák do 
zeme a špičkou ju zachytí ako pinzetou.       PP 
sluka lesná → sluka hôrna 
slukovcovité (Rostratulidae) – čeľaď, rad → 
bahniaky (Charadriiformes), stredne veľké (19 
– 20 cm), s veľkými očami a zobákom (pripo-
mínajú našu sluku). Žijú v Južnej Amerike, 
Afrike, južnej a juhovýchodnej Ázii a Austrá-
lii, v močarinách v nízkych nadmorských výš-
kach. Ich hmotnosť sa pohybuje v rozsahu 60 – 
200 g. Živia sa bezstavovcami (hmyzom, sli-
mákmi, dážďovkami) a semenami i rastlinami. 
Známe 2 druhy slukovec zlatý (Rostratula 
benghalensis) je rozšírená v Afrike, Ázii Aus-
trálii a druh Nycticryphes semicollaris, žijúci v 
Južnej Amerike.        ZO 
slukovité (Scolopacidae) – čeľaď, rad → bah-
niaky (Charadriiformes) rozličnej veľkosti 
charakteristické tenkým a dlhým zobákom 
rôzneho tvaru (rovný, zahnutý). Nohy jednotli-
vých druhov rôzne varírujú v dĺžke a v de-
tailoch. U niektorých druhov je vyvinutá plá-
vacia blana pri koreni prstov, u iných úplne 
chýba. Žijú v okolí plytkých vôd. Potrava je 
výlučne živočíšna. Partnerské vzťahy sú rôzno-
rodé. Hniezdia prevažne na zemi. Niektoré 
druhy využívajú aj opustené hniezda. Znáška 
obsahuje 2 až 4 vajíčka. Rozšírené sú na všet-
kých kontinentoch. Známych je 23 rodov a 86 
druhov, z ktorých bolo u nás zaznamenaných 
28, z nich 6 pravidelne hniezdi. Najznámejším 
druhom je → sluka hôrna/lesná (Scolopax rusti-
cola). Z ďalších druhov u nás vzácne hniezdia: 
→ močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), 
brehár obyčajný/b. čiernochvostý (Limosa limo-
sa), → hvizdák veľký (Numenius arquata), 
kalužiak červenonohý (Tringa totanus) a → 
kalužiačik malý/kalužiak riečny (Actitis hypole-
ucos), → pobrežník obyčajný.            PP 
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snehuľa kapcavá → snehuľa obyčajná 
snehuľa obyčajná/snehuľa kapcavá (Lagopus 
lagopus) – čeľaď → hlucháňovité (Tetraonidae), 
rad → hrabavce (Galliformes), veľkosť 38 – 41 
cm, hmotnosť 400 – 700 g. Telo má okrúhle, 
hlavu malú. Vyznačuje sa preperovaním 3 x (u 
samice) až 4 x (u samca) za rok. V zimnom šate 
sú obe pohlavia úplne biele, okrem chvostových 
pier. Na jar majú hlavu, krk chrbát, krovky, pár 
chvostových pier a prsia gaštanovohnedé. V let-
nom šate ostávajú biele iba krídla, zvyšok tela je 
prevažne hrdzavý. Jesenný šat sa podobá zim-
nému, je však o čosi tmavší. Rozšírená je v se-
verných častiach holarktickej oblasti. Žije v se-
verských lesoch a tundrách, na močariskách a 
otvorených biotopoch. Pri nedostatku potravy v 
zime môže robiť prelety na dlhšie vzdialenosti. 
Neúspešne sa skončili pokusy s reštitúciou v 
Belianskych Tatrách.        PP 
snehuľka severská → strnádkovité 
sojka obyčajná/sojka škriekavá (Garrulus 
glandarius) – čeľaď → krkavcovité (Corvi-
dae), rad → spevavce (Passeriformes), veľkosť 
34 cm, hmotnosť 110 – 200 g. Je červeno si-
vohnedo sfarbená, spodnú časť tela má svetlej-
šiu. Kostrč má bielu, chvost a konce krídel 
čierne. Perá na temene hlavy sú belavé, po-
zdĺžne tmavo čiarkované a tvoria malý cho-
chol. Na krídle má biele pole, krídelko a krov-
ky ručných letiek sú sýtomodré s priečnymi 
čierno – bielymi pásikmi. Chvost je pomerne 
dlhý. Žije vo všetkých typoch lesa, vyhľadáva 
okraje a poľné lesíky. Ojedinele sa vyskytuje 
aj v mestských parkoch a v záhradách. Rozší-
rená je v palearktickej oblasti. Jednotlivé pod-
druhy obývajú aj Japonsko, Čínu a severozá-
padnú Afriku. Stály vták, ale niektoré jedince, 
najmä mladé zo severských oblastí môžu vy-
konávať ťahové presuny. Hniezdi raz za rok. 
Pre vytváranie párov je dôležité jarné zhro-
mažďovanie vtákov na určitých miestach, po 
ktorom nasleduje tok. Hniezdo, ktoré sa skladá 
zo suchých vetvičiek a stebiel trávy, býva 
umiestnené na strome, zväčša na okrajoch lesa. 
Začiatok znášky spadá do obdobia apríl až máj. 
V znáške býva 2 – 6 sivozelených rovnomerne 
husto sivohnedo škvrnitých vajíčok. Inkubácia 
začína po znesení druhého vajíčka a trvá 16 – 
19 dní. Mláďatá sa liahnu postupne a rodičia 
ich na hniezde kŕmia 19 – 21 dní. Môžu sa 
dožívať až 18 rokov. V jesennom a zimnom 
období prevláda rastlinná potrava ako: žalude, 
obilie, rôzne bobule, šípky a semená, na jar a v 
lete je to živočíšna potrava – rozličný hmyz a 
pavúky, ale aj mláďatá a vajíčka vtákov a 
drobné hlodavce. V mimohniezdnom období sa 
často spája do kŕdľov. V lesnom prostredí ma 
významnú funkciu – výrazným hlasom často 
upozorňuje iné druhy na blížiace sa nebezpe-
čenstvo.          PP 
sojka škriekavá → sojka obyčajná 
sokol bielopazúrový → sokolovité 
sokol červenonohý → sokolovité 
sokol kobcovitý → sokolovité  

sokol kobec → sokolovité 
sokol lastovičiar → sokolovité 

Obr. 66. Sokol myšiar, pustovka (Falco tinnunculus).  
 
sokol myšiar (pustovka) (Falco tinnunculus), 
čeľaď → sokolovité (Falconidae), rad → 
dravce (Falconiformes) (Obr. 66.). Sokol 
myšiar je najpočetnejším druhom sokola a po 
myšiakovi lesnom aj najpočetnejším druhom 
dravca na území Slovenska. Patrí medzi malé 
druhy sokolov (dosahuje veľkosť 33 – 36 cm) 
a dnes žije prevažne v poľnohospodárskej 
krajine, kde sa živí prevažne malými hlo- 
davcami, vďaka čomu patrí medzi mimoriadne 
užitočné druhy vtákov. Pri love je charakte- 
ristický trepotavým letom na jednom mieste 
počas vyhľadávania koristi. Sokol myšiar, 
podobne ako ostatné sokoly, si nestavia vlastné 
hniezda, ale hniezdi v opustených hniezdach 
iných vtákov. V poslednej dobe sa sokol my- 
šiar stáva z časti synantropným druhom, ktorý 
obýva mestské prostredie. Hniezdi na budo- 
vách, niekedy priamo na balkónoch. V mest -
skom prostredí sa môže zmeniť aj jeho potra- 
va. Často sa tu špecializuje na lov vrabcov.MB 
sokol rároh → sokolovité 
sokol sťahovavý → sokolovité 
sokolovité (Falconidae) – čeľaď, rad dravce 
(Falconiformes). Zástupcovia tejto čeľade sú 
charakteristickí zašpicatenými krídlami, ktoré 
nie sú na konci prstovito rozstrapkané (ako 
v prípade ostatných čeľadí dravcov). Patria 
medzi vynikajúcich letcov. Na hornej čeľusti 
majú ostrý záhyb nazývaný zúbok. Medzi 
menšie druhy sokolov ktoré u nás hniezdia 
patria okrem sokola myšiara ešte sokol lastovi- 
čiar (Falco subbuteo) a s. kobcovitý/s. 
červeno- nohý (F. vespertinus). Počas zimy sa 
u nás môže vyskytovať s. kobec (F. 
columbarius). Sokol bielopazúrový (F. 
naumanni) je na Slovensku kategorizovaný 
ako vyhynutý druh. Z veľkých druhov sokolov 
u nás hniezdi s. sťahovavý (F. peregrinus) a s. 
rároh (F. cherug).       MB 
Somateria mollissima → kajka obyčajná 
sova lesná → sova obyčajná  
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sova obyčajná/sova lesná (Strix aluco) – če-
ľaď → sovovité (Strigidae), rad → sovy (Stri-
giformes), veľkosť 38 cm, hmotnosť 300 – 700 
g. Náš najbežnejší druh sovy. Základné sfarbe-
nie varíruje od sivej, sivohnedej až po tmavo-
hnedú. Brušná strana je svetlejšia a má pozdĺž-
ne tmavé škvrny. Na krídlach má niekoľko 
radov svetlejších škvŕn. Chvost má tmavý so 
svetlým mramorovaním. Žije v starších lesoch, 
prevažne listnatých a zmiešaných s dostatkom 
dutín, ale aj vo väčších parkoch v mestách. 
Rozšírená je v palearktickej oblasti a jeden z 
poddruhov obýva aj severozápadnú Afriku. 
Nevyskytuje sa na veľkej časti Sibíri. Hniezdi 
raz za rok. Tok začína už počas zimy vo febru-
ári. Samce sa ozývajú zreteľným hlbokým hú-
kaním. Hniezdi zväčša v dutinách stromov, ale 
aj v starých hniezdach → dravcov, v núdzi aj 
medzi koreňmi stromov. Sama si hniezdo ne-
stavia a ani nenosí do dutiny žiaden hniezdny 
materiál. Znáška obsahuje 2 – 6 bielych vají-
čok, na ktorých sedí výlučne samica. Inkubácia 
trvá 28 – 30 dní. Mláďatá ostávajú v hniezde 
asi mesiac a ešte aj po vyletení sa určitú dobu 
vracajú do hniezdnej dutiny. Mladé sovy často 
po vyletení posedávajú na konároch stromov 
zoradené v rade vedľa seba. Potrava je porov-
naní s inými druhmi sov dosť pestrá. Prevažujú 
v nej drobné zemné cicavce, ale loví aj vtáky, 
plazy a obojživelníky. Pri hniezdení jej výdatne 
pomáha vyvesovanie  vhodných búdok v bioto-
poch, kde nie je dostatok prirodzených dutín. PP 
sova snežná → belaňa tundrová 
sovovité (Strigidae) – čeľaď, rad → sovy, patrí 
sem väčšina druhov tohto radu. Ich spoločnými 
znakmi sú široká hlava, veľké orbity, diskovitý 
tvar závoja a zavalitejšie telo ako majú → 
plamienkovité (Tytonidae). Hniezdia v starých 
opustených hniezdach, v rôznych dutinách 
alebo voľne na zemi. Väčšina druhov má 
v znáške 4 až 7 bielych vajíčok. Potrava je 
živočíšna. Sú rozšírené na všetkých kontinen-
toch okrem Antarktídy. Známych je 160 dru-
hov. U nás hniezdi 9 druhov, 2 druhy k nám 
občasne zalietajú v zimnom období.        PP 
sovy (Strigiformes) – rad vtákov, ktoré sú cha-
rakteristické mäkkým, bohatým a voľným ope-
rením, ktoré im umožňuje tichý nehlučný let. 
Väčšina druhov má operený aj behák a niekto-
rým siaha operenie až po pazúry. Perie tváro-
vej časti hlavy je úzke a drobné, symetricky 
usporiadané okolo očí a tvorí diskovitý alebo 
srdcovitý útvar nazývaný závoj. Perie býva 
stále našuchorené, čo zväčšuje obrys tela. Zo-
bák je mohutný, hákovitý, z bokov stlačený a z 
väčšej časti býva ukrytý v perí okrajov očných 
diskov. Charakteristické sú aj mohutné pazúry, 
ktoré sú však tenšie ako u dravcov. Typický 
pre sovy je aj štvrtý prst tzv. → vratiprst, ktorý 
dokážu otáčať dopredu aj dozadu. Veľmi dobre 
majú vyvinuté zmysly, predovšetkým zrak a 
sluch. Oči majú namierené dopredu a prispô-
sobené k videniu počas slabého svetla. V siet-

nici majú skoro výlučne tyčinky. S výnimkou 
niektorých druhov sú aktívne v noci. Patria 
medzi stredne veľké vtáky. Najväčšie z nich → 
výry dosahujú až 3 kg a veľkosť 80 cm , kým 
najmenšie → kuvičky vážia len 60 g a dosahu-
jú 35 cm. Sú rozšírené na všetkých kontinen-
toch okrem Antarktídy a patrí sem 174 druhov, 
ktoré sa delia do dvoch čeľadí: → sovovité 
(Strigidae) a → plamienkovité (Tytonidae). Sú 
dravé. Obvyklou potravou sú menšie sucho-
zemské stavovce alebo väčší hmyz. Nestrávi-
teľné časti ako srsť, perie a kosti vyvrhujú v 
podobe vývržkov. Väčšinou si hniezdo nesta-
vajú a vajíčka znášajú do starých opustených 
hniezd → dravcov alebo → krkavcovitých 
vtákov, rôznych dutín alebo iba na zem. Mlá-
ďatá sa liahnu síce operené, ale hluché a slepé, 
sú teda → nidikolné. Aj po vyletení z hniezda 
ich rodičia ešte určitý čas kŕmia. Intenzita 
rozmnožovania do značnej miery závisí od 
dostatku potravy. Pri nedostatku potravy tak-
mer vôbec nehniezdia, pri nadbytku dochádza 
k výraznému nárastu populácie. Z hľadiska 
potravy majú veľký hospodársky význam pri 
redukcii premnožených hlodavcov.       PP 
spev vtákov – akustická komunikácia s naj-
väčšou rozmanitosťou signálu, druhove špeci-
fická a charakteristická pre podrad → spevav-
cov (Oscines, rad spevavce, Passeriformes). U 
väčšiny spevavcov spievajú samce. Vďaka 
najdokonalejšiemu → hlasovému ústroju (sy-
rinx) vydávajú spev, ktorý sa skladá zo strof, 
tie z motívov a napokon z elementov. Začiatok 
a intenzita spevu je závislá od tvorby sexuál-
nych hormónov. Len v malej miere je spev 
vrodený, viac sa ho mladý jedinec učí v prvých 
mesiacoch života napodobovaním dospelého 
samca a imitáciou zvukov z okolia. Spev má 
funkciu ochrany teritória, no charakterizuje aj 
konkrétneho jedinca a informuje o jeho fyziolo-
gickom stave. V speve môžme zaznamenať 
zvláštnosti medzi jednotlivými populáciami 
(dialekt) aj individuálnu premenlivosť. Analýza 
spevu sa v súčasnosti robí hlavne pomocou so-
nogramov, na ktorých je zachytená frekvencia 
hlasového prejavu a jeho časová štruktúra. Os- 
tatné hlasové prejavy, s jednoduchou štruktúrou 
a krátkym trvaním, voláme kriky (hlasy). Sú ty- 
pické pre všetky vtáky – samce, samice, mláďtá. 
Môžu to byť hlasy mláďat, hlasy varovania, hla- 
sy v kŕdli, pri získavaní potravy atď. Sú vydá-
vané počas celého roka. Vtáky vydávajú akus-
tické signály v rozpätí od 20 do 20 000 Hz, pod-
ľa niektorých autorov až do 50 000 Hz. Základné 
spektrum sa pohybuje do 12 – 13 000 Hz.       ĽK 
spevavce (Passeriformes) – rad vtákov veľmi 
rozmanitých tvarov a veľkosti, ktorý zahrňuje 
viac ako 3/5 všetkých druhov vtákov. Prachová 
časť spodnej časti zástavice je dobre vyvinutá, 
paosteň (hyporhachys) len malý, prípadne úpl-
ne redukovaný. Ručných letiek je 10, u niekto-
rých skupín je prvá zakrpatená, prípadne chý-
ba. Zobák rôzneho tvaru je bez ozobia. Na 
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zadnom okraji hrebeňa prsnej kosti je 1, výni-
močne 2 páry výrezov. Anizodaktylné nohy s 
prvým prstom otočeným vždy dozadu sú ope-
rené po pätu, behák je pokrytý doštičkovitými 
šupinami. Delia sa na 6 podradov: Eurylaimi, 
Furnarii, Tyranni, Acanthisittae, Manurae a 
Oscines. Najnovšie slovenské menoslovie pou-
žíva na pomenovanie radu Passeriformes meno 
vrabcotvaré a názov spevavce len pre jeho po-
rad – Oscines.                      ZO, ĽK  
spevákovité (Mimidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), stredne veľké dosahu-
júce 20 až 30 cm. Zobák majú dlhý a silný, 
krátke zaokrúhlené krídla, dlhý chvost a nohy. 
Na nohách sú 3. a 4. prst v báze spojené. Oko-
lo zobáka majú štetinovité perie, zobák trochu 
ohnutý, behák s rohovinovými štítkami. Nevy-
skytuje sa sexuálny dimorfizmus. Potravu zbe-
rajú prevažne na zemi alebo v spodnom pos-
chodí a tvorí ju predovšetkým hmyz alebo rôzne 
plody. Žijú v púšťach alebo otvorených bioto-
poch s kríkovitou vegetáciou. Majú veľmi dobre 
vyvinutý spev a často imitujú aj iné druhy. V 
znáške je 2 až 5 vajíčok O potomstvo sa starajú 
obaja rodičia. Vyskytujú sa na americkom kon-
tinente. Sú veľmi dobrí speváci, svojou meló-
diou ojedinelí v Severnej Amerike, niektoré 
druhy sú známe schopnosťou napodobňovať. 
Patrí sem napríklad → Dumetela carolinensis. 
Známych je 10 rodov a 34 druhov.       PP 
Sphenisciphormes → tučniaky 
Spheniscus demersus → tučniaky 
Spheniscus humbolti → tučniaky 
Spheniscus mendiculus → tučniaky 
srdce vtákov → cievna sústava vtákov 

Obr. 67. Srpiar vrchovský (Ibidorhyncha struthersii).  
 
srpiarovité (Ibidorhynchidae) – čeľaď, rad → 
bahniaky (Charadriiformes), stredne veľké 
vtáky (39 – 41 cm, 270 – 320 g) (Obr. 67.). 
Majú dlhšie nohy, dlhý červený zobák zahnutý 
nadol (68 – 82 mm) a výraznú kresbu na tele. 
Žijú v údoliach riek bez veľkej vegetácie, v 
horách centrálnej Ázie v nadmorskej výške od 
2000 do 4000 m. Známy 1 druh srpiar vrchov- 
ský (Ibidorhyncha struthersii). Majú len 3 prs- 
ty, pričom vonkajší a stredný sú spojené malou 
blanou. Dobre plávajú. Potravu tvorí hmyz, 
malé rybky, larvy. Sú monogamné, vajíčka (4) 
kladú koncom apríla, liahnu sa v polovici má- 

ja. Lietať začínajú vo veku 45 – 50 dní. V zime 
zostupujú do nižších nadmorských výšok.   ZO 
sťahovanie vtákov → migrácie vtákov 
Steatornis caripensis → guacharo jaskynný 
stehlík čečetavý → stehlíky 
stehlík čížavý → stehlíky 
stehlík horský → stehlíky 
stehlík konopiar → stehlíky 
stehlík konôpkár → stehlíky 
stehlík obyčajný → stehlíky 
stehlík pestrý → stehlíky 
stehlík zelený → stehlíky 
stehlíky – čeľaď → pinkovité (Fringillidae), rad 
→ spevavce (Passeriformes). Drobné vtáky 
veľkosti vrabca. K našim najznámejším patrí 
stehlík obyčajný/s. pestrý (Carduelis carduelis). 
Dĺžka 12 cm, hmotnosť 14 – 18 g. Červená tvár, 
bieločierna hlava a žltý pás na čiernych krídlach 
s bielymi okrajmi pier. Chrbtovú stranu má 
hnedú, brušnú bledohnedú s bielymi poľami. 
Obe pohlavia sú farebne rovnaké. Rozšírený v 
Európe, severnej Afrike, v Prednej a Strednej 
Ázii. Bol introdukovaný do mnohých oblastí 
(Severná Amerika, Argentína, Austrália). Je čias 
točne sťahovavý, vtáky zo severnejších oblastí 
zalietajú do južnej Európy, inak je v mimo-
hniezdnom a zimnom období skôr potulný. Žije 
v otvorenej krajine s roztrúsenými stromami, 
riedkych lesíkoch, v záhradách, parkoch a pod. 
Nemá výrazné teritoriálne správanie a na malej 
ploche môže hniezdiť aj viac párov. Hniezdi 2 – 
3 x ročne od apríla do júla. Hniezdo umiestnené 
na okrajoch koruny stromov alebo kríkov stavia 
samička 4 – 7 dní. Je postavené s jemných ste-
biel tráv, machu, korienkov prepletených pavu-
činami a vystlané rastlinnou vlnou z bodliakov a 
srsti. Samička znáša 4 – 5 belavých vajíčok (1,5 
g, 17,4 x 13,1 mm) s červenkastými a sivofialo-
vými škvrnami a čiarkami, sedí od posledného 
vajíč- ka 12 – 14 dní, samček ju kŕmi. Mláďatá 
kŕmia obaja rodičia 12 – 14 dní. Rodiny sa po 
vyletení mláďat nerozpadajú, na jeseň sa zdru-
žujú do väčších kŕdľov. Živia sa semenami bod-
liakov, lopúcha, púpavy, jelše, brezy a pod., v 
čase hniezdenia aj chrobákmi, húsenicami, 
dvojkrídlovcami a pod. Okrem stehlíka pestrého 
žije u nás napríklad zelienka obyčajná/stehlík 
zelený (Carduelis chloris), s. čížavý (čížik, C. 
spinus), s. konopiar /s. konôpkár (konôpka, C. 
cannabina), s. horský (Carduelis flavirostris), s. 
čečetavý (čečetka, C. flammea).             ZO 
stepiar čiernobruchý → stepiarovité 
stepiar plavobruchý → stepiarovité 
stepiarovité (Pteroclididae) – čeľaď, rad ste-
piare (Pterocliformes), stredne veľké terestriál-
ne vtáky podobné holubom s krátkym zobá-
kom, malou hlavou, dlhými krídlami, krátkymi 
nohami a opereným behákom (u niektorých aj 
prstami). Veľkosť 24 – 40 cm. Rozšírené v 
Afrotropickej, Palearktickej a Orientálnej ob-
lasti. Obývajú otvorené územia suchých oblas-
ti. Patria sem 2 rody – stepiar (Pterocles) s 2 
druhmi – stepiar čiernobruchý (Pterocles 
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orientalis) a s. plavobruchý (P. senegallus) a 
labkáň (Syrrhaptes) so 16 druhmi, napríklad 
labkáň stepný (Syrrhaptes paradoxus), l. vr-
chovský (S. tibetanus).        ZO 
Sterna albifrons → rybáre 
Sterna caspia → rybáre 
Sterna hirundo → rybár obyčajný 
Sterna paradisea → rybáre  
Sternidae → rybárovité 
straka čiernozobá → straka obyčajná 

Obr. 68. Strakoš obyčajný  ♂ (Lanius collurio).  
 
straka obyčajná/straka čiernozobá (Pica 
pica) – čeľaď → krkavcovité (Corvidae), rad 
→ spevavce (Passeriformes). Druh s palear-
ktickým rozšírením, ktorý sa rozšíril aj do ne-
arktickej oblasti. U nás sa vyskytuje hlavne v 
nižších polohách, aj keď v poslednom čase 
možno pozorovať jej presun aj do vyšších nad-
morských výšok a hniezdenie v centre miest, 
kde doteraz takto absentovala. Obýva najmä 
listnaté porasty, hlavne menšie háje, vetrolamy, 
brehovú drevinnú vegetáciu. Vyhýba sa súvis-
lým lesom. Hniezdi zvyčajne vysoko na stro-
me, na krajných konároch. Hniezdo je zo su-
chých konárikov, zhora často ešte kryté strieš-
kou, takže máva guľatý vzhľad. Kladie 6 – 7 
vajec, na vajíčkach sedí hlavne samica 17 – 18 
dní a mláďatá kŕmi asi mesiac. Potrava je živo-
číšna aj rastlinná, tvoria ju hlavne rôzne druhy 
hmyzu a drobné stavovce, kukurica, pšenica, 
čerešne, slivky. U nás sa zdržiava po celý rok, 
preletujú hlavne mladé, najďalej do 25 km. ĽK 
strakoš červenohlavý → strakošovité 
strakoš červenochrbtý → strakoš obyčajný  
strakoš kolesár → strakošovité 
strakoš obyčajný/strakoš červenochrbtý 
(Lanius collurio), čeľaď → strakošovité 
(Laniidae), rad → spevavce (Passeriformes). 
Strakoš červenochrbtý je náš najpočetnejší 
zástupca z tejto čeľade. Dosahuje dĺžku 17 cm 
a hmotnosť 22 – 74 g (Obr. 68., 69.). Jeho ná-
padná sivá hlavička s čiernym pásom cez čelo 
a oči, hrdzavý chrbát a čierny koniec chvosta 
nás vždy upúta. Rozšírený je v Európe, západ-
nej Sibíri, Malej Ázii. Na vhodných biotopoch 
sa vyskytuje po celom území Slovenska. Obý- 
va stepi, lesostepi a extenzívne obhospo darova- 

né lúky porastené roztrúsenými krovinami, v 
ktorých si stavia hniezda. Hniezdi od mája do 
júla. Hniezdo, ktoré stavajú obe pohlavia zo 
stebiel, stoniek, vetvičiek, listov je vystlané 
jemnejšími vláknami, srsťou a podobne. Je pos- 
tavené v korunách krovín. Samička znáša 3 – 7 
sivastých, zelenkavých alebo červenkavých 
vajíčok s tmavšími škvrnami (3,4 g, 21,9 x 
16,5 mm). Samička sedí 14 – 16 dní, mláďatá 
kŕmia obaja rodičia 12 – 15 dní a po vyvedení 
ešte 3 – 4 týždne. Živia sa hmyzom (chrobáky, 
blanokrídlovce), pavúkmi, drobnými cicavcami, 
vtákmi, plazmi, obojživelníkmi a v lete aj plod- 
mi bazy, čerešne, maliny Patrí k sťahovavým 
druhom, zimuje v južnej Afrike. Na jar prilieta v 
apríli, máji odlieta septembri, októbri.      MB 
strakoš sivý → strakošovité 
strakoš veľký → strakošovité 

Obr. 69. Strakoš obyčajný  ♀ (Lanius collurio).  
 
strakošovité (Laniidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Strakoše sú spevavce 
životom pripomínajúce dravce. Živia sa 
relatívne veľkou živočíšnou potravou – lovia 
veľké druhy hmyzu ale aj jašterice, malé 
cicavce alebo malé vtáky. Na dravý spôsob 
života majú prispôsobený aj zobák, na konci 
ktorého je zúbok podobný ako u sokolov. 
Charakteristické sú napichávaním potravy na 
ostré predmety ako sú tŕne, špicaté konáriky 
alebo dokonca aj na ostnatý drôt. Dosahujú 15 
– 45 cm. Majú  krátke silné prsty s pazúrmi. 
Krátke zaokrúhlené krídla, husté operenie. 
Známych 23 druhov, u nás hniezdia 4 druhy → 
strakoš obyčajný, s. veľký/s. sivý (Lanius ex-
cubitor) hniezdi hlavne v severnej časti 
kontinetnu a v strednej Európe je početnejší 
počas zimného obdobia. Oveľa zriedkavejší je 
strakoš kolesár (L. minor) ktorý je výskytom 
viazaný na mozaj- kovitú krajinu so sadmi a 
lúkami. Strakoš červenohlavý (L. senator) je na 
Slovensku považovaný za vymiznutý druh.  MB 
Streptopelia decaocto → hrdlička záhradná  
Streptopelia turtur → hrdlička poľná 
Strigidae → sovovité 
Strigiformes → sovy 
Strigops habroptilus → kakapo sovovitý 
Strix aluco → sova obyčajná 
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strnádka cia → strnádkovité 
strnádka ciavá → strnádkovité 
strnádka lúčna → strnádkovité 
strnádka obyčajná → strnádkovité 
strnádka snežná → strnádkovité 
strnádka trstinová → strnádkovité 
strnádka trsťová → strnádkovité 
strnádka záhradná → strnádkovité 
strnádka žltá → strnádkovité 
strnádkovité (Emberizidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Malé až stredne 
veľké vtáky (9  – 23 cm) s krátkym zobákom a 
špicatými krídlami. Živia sa semenami, v 
obodbí hniezdenia hmyzom. Po vyhniezdení sa 
združujú do kŕdľov. Žijú na celej Zemi, cen-
trum ich rozšírenia je v Amerike. Z našich 
druhov je známa strnádka obyčajná/strnádka 
žltá (Emberiza citrinella), ktorá má 16,5 cm a 
váži 24 – 30 g. Chrbát a krídla má hrdzavo-
hnedé, hlavu a spodnú stranu tela žltú s hrdza-
vohnedými čiarkami na bokoch. Okrem sfar-
benia nás upúta svojim nápadným spevom z 
vyvýšených konárov popri poliach, chodní-
koch. Rozšírená v Európe, na východe zasahu-
je do oblasti centrálneho Ruska. Patrí k stálym 
a čiastočne sťahovavým vtákom, jeho severné 
populácie sa sťahujú do južných oblastí areálu. 
Žijú na lesostepiach, u nás v poľnohos podá-
rskej krajine, obýva aj lesíky so skupinami 
stromov, okolie poľných ciest a pod. Hniezdi 
od apríla do júla, augusta. Hniezdo býva 
umiestnené na zemi, kríkoch, stromoch,. Je 
postavené zo stebiel tráv, korienkov, machu a 
vystlané srsťou. Samička znáša 3 – 5 špinavo-
bielych vajíčok (2,9 g, 21,1 x 16,2 mm) so 
sivofialovými bodkami a škvrnami. Samička 
sedí 11 – 13 dní, po vyliahnutí mláďatá kŕmia 
obaja rodičia 12 – 14 dní. Živia sa semenami 
rastlín (trávy, obilie), plodmi a pukmi, v čase 
hniezdenia hmyzom, pavúkmi a pod. Okrem 
nej žije u nás aj v okolí rybníkov v porastoch 
trste s. trstinová/s. trsťová (E. schoeniclus), na 
lúkach poliach so stromami s. lúčna (Miliaria 
calandra), vzácne u nás hniezdi s. cia/s. ciavá 
(Emberiza cia), veľmi vzácne aj strnádka zá-
hradná, E. hortulana, k zimným hosťom patrí 
snehuľka severská/strnádka snežná (Plectrop-
henax nivalis).         ZO 
Struthio camelus → pštros dvojprstý 
Struthionidae → pštrosovité 
Struthioniformes → pštrosy 
Sturnidae → škorcovité 
Sturnus roseus → škorcovité 
Sturnus unicolor → škorcovité 
Sturnus vulgaris → škorec obyčajný 
Sula basana → sulovité 
Sulidae → sulovité 
sulovité (Sulidae) – čeľaď, rad → veslonožce 
(Pelecaniformes). Morské a pobrežné vtáky s 
plávacími nohami, pevným zobákom, u niekto-
rých zúbkovaným, špicatým, na konci jemne 
zahnutým. Nemajú vonkajšie nozdry. Nosová 
ryha sa tiahne pozdĺž zobáka. Nohy majú krát-

ke a silné, len sula biela ich má celé operené, u 
ostatných druhov sú neoperené. Perie biele, 
sivé, hnedé, prípadne čierne. Majú dlhé krídla 
a dlhý špicatý chvost. Za rybami, ktorými sa 
živia, sa ponárajú priamo z letu. Patrí sem 9 
druhov, z nich k nám zriedkavo môže zalietať 
sula biela (Sula basana).              ZO 

 
Obr. 70. Sup bielohlavý (Gyps fulvus) (podľa BEZZEL 1985). 
 
sup bielohlavý (Gyps fulvus) – čeľaď → jas-
trabovité (Accipitridae), rad → dravce (Falco-
niformes). Veľkosť 95 – 11cm, hmotnosť 6 – 
11 kg (Obr. 70.). Belavý krk, hlava a golier. 
Mláďatá majú golier hnedý a chrbát tmavší ako 
dospelé. Je rozšírený v severozápadnej Afrike, 
na východe Pyrenejského polostrova, východ-
ne cez Balkán, Turecko na blízky východ po 
Irán, Pamír a Altaj. Obýva otvorené územia 
vrátane hôr, stepí a púští. Jeho prítomnosť je 
viazaná na výskyt kopytníkov. Niekedy mladé 
supy odlietajú na zimu do Afriky, ale zvyčaje 
sa už nevrátia. Supy putujú veľmi často spolu s 
kopytníkmi tvoriacimi ich potravu. Preferujú 
suché a slnečné územia. Hniezdia v rôznych 
výškach od hladiny mora (Sardínia, Chorvát-
sko) až po 2750 m (Kaukaz). Hniezdia na úte-
soch, uprednostňujú malé dutiny. Jediné vajíč-
ko kladú v decembri až marci, prípadne aj ne-
skôr, v jednej kolónii môže trvať kladenie vají-
čok aj 3 mesiace. Inkubačná doba je 50 – 58 
dní. Na vajíčkach sedia obaja rodičia. O mlá- 
ďatá v hniezde sa taktiež starajú spoločne 110 
– 130 dní. Kŕmia ich natrávenou potravou. Po 
vyletení ich ešte môžu kŕmiť ďalšie 3 mesiace. 
Podľa údajov zo Španielska dosahuje hniezdna 
úspešnosť je asi 76 %. Najväčšie kolónie majú 
do 150 párov. Hniezdiť začínajú najskôr vo 
veku 4 roky, častejšie neskôr. Dožívajú sa 37 
rokov. Pôvodne sa živili takmer výlučne mä-
som voľne žijúcich cicavcov (jeleň, gazela), v 
dnešnej dobe aj chovanými zvieratami. Za po-
travou zalietajú desiatky km, pri hľadaní po-
travy vtáky spolupracujú, o nájdenej potrave sa 
navzájom informujú.         ZO 
sup biely → zdochlinár biely 
svalnatý žalúdok vtákov → tráviaca sústava 
vtákov 
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svrčiak riečny (Locustella fluviatilis) –  čeľaď 
→ penicovité (Sylviidae), rad → spevavce 
(Passeriformes). Dĺžka 15 cm, hmotnosť 16 – 
22 g. Z chrbtovej strany olivovohnedý, na 
brušnej strane belavý s tmavšími pozdĺžnymi 
škvrnami, chvost zreteľne zaoblený. Rozšírený 
v strednej a východnej Európe, po Ural. Patrí k 
sťahovavým druhom, prilieta koncom apríla, v 
máji, odlieta v auguste. Vyskytuje sa v lužných 
lesoch s hustým krovinným podrastom, prí-
padne v jelšových porastoch v okolí potokov. 
Hniezdo v hustom poraste zo suchých listov, 
pŕhľavy, tráv s jemnejšie vystlanou kotlinkou. 
Hniezdi v máji, júni. Živí sa hmyzom.      ZO 
svrčiak slávikovitý → penicovité 
svrčiak zelenkavý → penicovité 

Obr. 71. Sýkorka belasá (Parus caeruleus). 
 
sýkorka belasá (Parus caeruleus) – čeľaď → 
sýkorkovité (Paridae), rad → spevavce (Passe-
riformes), veľkosť 11 cm, hmotnosť 10 – 14 g 
(Obr. 71.). Na temene hlavy má modrú, bielo 
lemovanú čiapočku. Tvárová časť je biela, 
lemovaná čiernym pásikom, ktorý prechádza aj 
cez oko. Na brušnej strane tela je žltá, na chrb-
tovej zelená s nádychom do modra. Zobák má 
krátky. Vyskytuje sa v listnatých a zmiešaných 
lesoch, ale aj v parkoch, záhradách a remíz-
kach. Rozšírená je v Európe, Malej Ázii (zasa-
huje až do Iránu) a v severozápadnej Afrike. Je 
stála. Hniezdi 1 – 2 x za rok. Hniezdo býva 
umiestnené väčšinou v dutinách stromov, ale aj 
v hromadách dreva, v búdkach alebo v škárach 
múrov. Základ hniezda tvorí mach a tráva, vo 
výstelke hniezdnej kotlinky sú chlpy a srsť. 
Začiatok znášky spadá do obdobia apríla a 
znáška obsahuje 6 – 14, výnimočne až 18 vají-
čok Sú biele s hustými jemnými červenohne-
dými bodkami a škvrnami. Inkubácia začína po 
znesení posledného vajíčka a trvá 13 – 16 dní. 
Mláďatá sú na hniezde kŕmené 15 – 20 dní. Z 
hniezda vylietajú niekoľko dní, pretože sú me-
dzi nimi rozdiely a ešte týždeň po vyletení ich 
rodičia kŕmia. V živočíšnej zložke potravy 
prevláda hmyz a pavúky, v rastlinnej najmä 
rôzne semená, ale aj plody, bobule a púčiky 
stromov a kríkov. Potravu si hľadá predovšet-

kým na tenkých vetvičkách a listoch stromov. 
V zime sa objavuje pri kŕmidlách.       PP 
sýkorka bielolíca → sýkorka veľká 

Obr. 72. Sýkorka čiernohlavá (Parus montanus). 
 
sýkorka čiernohlavá (Parus montanus) – če-
ľaď → sýkorkovité (Paridae), rad → spevavce 
(Passeriformes), veľkosť 11 cm, hmotnosť 9 – 
13 g (Obr. 72.). Na chrbtovej strane tela je 
hnedá, na spodnej biela, na bokoch prechádza 
sfarbenie do hnedavá. Na hlave má čiernu čia-
počku, ktorá siaha až na šiju, na brade má vý-
raznú čiernu škvrnu. Podobná sýkorke hôr-
nej/lesklohlavej (Parus palustris), od ktorej sa 
najlepšie rozlišuje pomocou hlasu. V mimo-
hniezdnom období sa často zoskupuje do ma-
lých kŕdľov niekedy aj s inými druhmi → sý-
korkovitých. Vyskytuje sa v lesoch, prevažne 
vo vlhkých ihličnatých, zmiešaných aj listna-
tých. Rozšírená je v palearktickej oblasti. Je 
stála. Hniezdi raz, niekedy aj 2 x do roka v 
stromových dutinách, ktoré si zvyčajne sama 
vydlabáva v spráchnivených kmeňoch. Hniezdi 
aj v búdkach a niekedy aj v hniezdach veveríc. 
Hniezdo je zložené z machu a srsti. Začiatok 
hniezdenia spadá do apríla. Znáška obsahuje 5 
– 8, výnimočne až 10 bielych vajíčok s červe-
nými až červenohnedými riedkymi bodkami a 
škvrnami. Inkubácia začína po znesení posled-
ného vajíčka a trvá 13 – 16 dní. Mláďatá sú na 
hniezde kŕmené 16 – 19 dní. Živí sa rastlinnou 
aj živočíšnou potravou. V živočíšnej zložke 
prevládajú rôzne vývinové štádiá hmyzu a pa-
vúkovcov, v rastlinnej sú to rôzne semená les-
ných drevín a bylín.         PP 
sýkorka hôrna → sýkorkovité 
sýkorka chochlatá → sýkorkovité 
sýkorka lazúrová → sýkorkovité 
sýkorka lesklohlavá → sýkorkovité 
sýkorka uhliarka → sýkorkovité  
sýkorka veľká/sýkorka bielolíca (Parus ma-
jor) – čeľaď → sýkorkovité (Paridae), rad → 
spevavce (Passeriformes), veľkosť 14 cm, 
hmotnosť 16 – 24 g. Má výrazne kontrastné 
sfarbenie. Hlavu má čiernu, až na bielu škvrnu 
v oblasti líc, aj na temene má belavé pole. 
Čierne sfarbenie hrude pokračuje vo forme 
pásu až na brucho, kde sa u samcov výrazne 
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rozširuje, u samíc je pás užší a na bruchu zani-
ká. Brušná strana je po bokoch žltá, chrbtová 
zelená, na krídle je nevýrazný biely pásik. Žije 
vo všetkých typoch lesov, ale aj v mestských 
parkoch, záhradách, remízkach, vetrolamoch. 
Rozšírená je v palearktickej oblasti. Hniezdi v 
stromových dutinách, ale často aj na iných 
miestach ako sú kovové trubice, hromady 
driev, v poštových schránkach alebo v zem-
ných dierach. Základ hniezda tvorí mach, ko-
rienky a lišajníky. Vo výstelke sa nachádza 
množstvo živočíšnej vlny, peria a chlpov. Pod-
ľa materiálu sa dá hniezdo sýkoriek ľahko ro-
zoznať. Jeho stavba trvá asi týždeň. Samec 
začína spievať už skoro na jar, počas slnečných 
februárových dní. Hniezdi 2 x za rok. Znáška 
začína v apríli až máji. Druhé hniezdenie závisí 
od začiatku prvého. V znáške býva 2 – 16. 
bielych vajíčok s riedkymi alebo hustými 
(najmä na tupom póle), červenými škvrnami a 
bodkami. Inkubácia trvá 12 – 16 dní. Keď ro-
dičia opúšťajú hniezdo, zvyčajne pozakrývajú 
vajíčka hniezdnym materiálom. Mláďatá na 
hniezde kŕmia 14 – 20 dní. Aj potom, čo mlá-
ďatá opustia hniezdo, zostanú s rodičmi v kŕd-
likoch aj počas zimy. V zimnom období využí-
va na nocovanie stromové dutiny. Nocuje však 
samostatne. Priemerne sa dožíva 3 – 4 rokov, 
ale zaznamenaný bol aj 15 – ročný jedinec. V 
živočíšnej zložke potravy prevláda hmyz, naj-
mä chrobáky, motýle, blanokrídlovce, dvoj-
krídlovce, ale aj pavúky a mäkkýše. Na jeseň a 
v zime vyhľadáva aj rôzne semená a dužinaté 
plody. Často chodí aj na kŕmidlá, kde obľubuje 
loj. Potravu vyhľadáva zväčša na konároch 
stromov a kríkov.              PP 

Obr. 73. Sýkorka chochlatá (Parus cristatus). 
 
sýkorkovité (Paridae) – čeľaď, rad → spevav-
ce (Passeriformes), malé druhy vtákov. Cha-
rakteristickými znakmi sú veľká hlava, silný a 
priamy zobák, silné nohy a pazúry. Vyznačujú 
sa pomerne kontrastným sfarbením. Pohlavný 
dimorfizmus nie je výrazný. Sú to stromové 
druhy hniezdiace v dutinách. Potrava je prevaž-
ne živočíšna. Známe sú 3 rody so 46 druhmi, 
ktoré sú rozšírené v Severnej Amerike, Eurázii a 

v Afrike. U nás žije 6 druhov a 1 zriedka zaletu-
je: → sýkorka veľká, → s. belasá, → s. čierno-
hlavá, s. hôrna/s. lesklohlavá (Parus palustris), 
s. chochlatá (Obr. 73.), (P. cristatus), s. uhliar-
ka, (P. ater), s. lazúrová, (P. cyanus).        PP 
Sylvia atricapilla → penica čiernohlavá 
Sylvia borin → penicovité 
Sylvia communis → penicovité 
Sylvia curruca → penicovité 
Sylvia nisoria → penicovité 
Sylviidae → penicovité 
synsacrum → kostra vtákov 
syrinx → hlasové ústroje vtákov 
Syrrhaptes paradoxus → stepiarovité 
Syrrhaptes tibetanus → stepiarovité 
šabliarka modronohá (Recurvirostra avoset-
ta) – čeľaď → šabliarkovité (Recurvirostridae), 
rad → bahniaky (Charadriiformes), veľkosť 42 
– 44 cm, hmotnosť 260 – 400 g. Charakteris-
tický je dlhý zobák na konci sa zužujúci a za-
hnutý nahor. Sfarbenie je čiernobiele, brušná 
časť je biela, vrch hlavy a zadná časť krku je 
čierna. Chrbát je v strede biely, po stranách sú 
čierne pruhy, kostrč a chvost sú biele. Ručná 
časť krídla je biela. Rozšírená je v palearktic-
kej oblasti, lokálne hniezdi aj v Afrike. Je sťa-
hovavá, v južnejších oblastiach stála alebo 
prelietavá. Vyskytuje sa na morskom pobreží, 
piesčinách, v oblastiach bahnitých slaných 
jazier, u nás na plytkých bahnitých brehoch 
rybníkov alebo na vypustených rybníkoch. 
Hniezdi vo väčších alebo menších kolóniách. 
Hniezdo býva umiestnené na malých vyvýše-
ninách bahna, pomerne nízko nad hladinou 
vody a pri zvýšení hladiny býva často zaplavo-
vané. Výstelka býva zo suchých rastlín, úlom-
kov lastúr. Hniezdenie začína koncom apríla, 
zväčša však až v máji. Znáška obsahuje 4 ale-
bo 3 vajíčka, výnimočne až 7 – 8, ktoré sú 
svetlo olivovosivé alebo žltohnedé s výrazný-
mi tmavosivými škvrnami. Inkubácia trvá 24 – 
25 dní a sedia obaja rodičia. Striedanie pri se-
dení je sprevádzané zaujímavými ceremoniál-
mi. Mláďatá sú na druhý deň po vyliahnutí 
odvádzané rodičmi do vyšších trávnatých po-
rastov. Vo veku 5 týždňov sú schopné lietať. 
Pohlavne dospievajú vo veku 2 – 3 rokov. Po-
travu tvoria rôzne vo vode žijúce larvy hmyzu, 
kôrovce, mäkkýše, červy a rybia mlaď. U nás 
zriedkavo hniezdi.               PP 
šabliarkovité (Recurvirostridae) – čeľaď, rad 
→ bahniaky (Charadriiformes), s výrazne dl-
hými nohami. Medzi prstami majú vyvinutú 
krátku plávaciu blanu, u niektorých iba medzi 
3. a 4. prstom. Zobák je výrazne dlhý, priamy 
alebo zahnutý nahor. Žijú v okolí plytkých 
vôd. Rozšírené sú na všetkých kontinentoch, 
okrem Antarktídy a známych je 13 druhov. U 
nás sa vyskytujú dva druhy → šabliarka mod-
ronohá a šišila bocianovitá (Himantopus 
himantopus).                PP 
šašiniarik tenkozobý → trsteniariky 
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šiatorníkovité (Ptilonorhynchidae) – čeľaď, 
rad → spevavce (Passeriformes), malé resp. 
stredne veľké dosahujúce veľkosť 23 až 35 cm. 
Charakteristickým znakom je správanie sa 
samca v období toku, keď samec stavia rôzne 
besiedky z trávy za účelom prilákania samice. 
Tvar a okolie týchto besiedok býva rôzne pri 
jednotlivých druhoch. Niektoré ukladajú okolo 
besiedky kamienky jednej farby, iné zase zbe-
rajú ulity mäkkýšov, lastúrnikov, úlomky kostí, 
ďalšie druhy kombinujú rôzne predmety aj 
antropogénneho pôvodu (črepiny, hliníkové 
uzávery fliaš), niektoré zase používajú kvety 
alebo rôzne plody. Starostlivosť o potomstvo 
je len na samici, samec sa pári s čo najväčším 
počtom samíc. Samec zvyčajne strávi budova-
ním a neustálou rekonštrukciou svojej stavby 
až 9 mesiacov. Niekoľko druhov z rodu Ailu-
rodeus je monogamných. Živia sa prevažne 
ovocím, ale aj listami, kvetmi, semenami a 
bezstavovcami. Žijú najmä vo vlhkejších les-
ných biotopoch, ale niektoré druhy aj v such-
ších biotopoch. Vyskytujú sa v austrálskej ob-
lasti. Známych je 22 druhov. V minulosti boli 
radené do príbuzenstva s → rajkovitými. V 
súčasnosti sa na základe biochemickým a mo-
lekulárnych znakov zaraďujú do príbuzenstva s 
→ lýrochvostovitými.         PP 
šišila bocianovitá → šabliarkovité 
škorcovité (Sturnidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Druhy dorastajúce do 
veľkosti 17 – 43 cm, s veľkou hlavou, rovným, 
špicatým, silným zobákom a silnými nohami. 
Špicaté krídla rôznej dĺžky. Obývajú stromové 
porasty aj otvorené plochy. Živia sa bezsta-
vovcami, ktoré zbierajú na zemi, v mimo-
hniezdnom období plody. Hniezdia na stro-
moch, na zemi, často v dutinách. Okrem zná-
meho rodu škorec (Sturnus) sem patria rody 
ako Aplonis, Poeoptera, Grafisia, Creatopho-
ra, Sarcops a i. Známych 106 druhov rozšíre-
ných v miernom a tropickom pásme Afriky a 
Eurázie napr. Sturnus unicolor, pastier ružo-
vý/škorec ružový (S. roseus). Niektoré druhy 
boli úspešne introdukované do iných oblastí. U 
nás hniezdi → škorec obyčajný.       ZO 
škorec lesklý → škorec obyčajný 
škorec obyčajný/škorec lesklý (Sturnus vul-
garis) – čeľaď → škorcovité (Sturnidae), rad 
→ spevavce (Passeriformes). Je menší ako → 
drozd čierny. Perie má čierne s kovovo zeleno-
fialovým leskom, s bielymi škvrnami. Je rozší-
rený v Európe až po Ural. Bol úspešne intro-
dukovaný do Severnej Ameriky. V r. 1890 bol 
dovezený do mesta New York, v oblasti Nia-
garských vodopádov sa objavil na jeseň 1914 a 
v júni 1970 bol zaznamenaný jeho výskyt v 
oblasti Yukonu. Stále sa šíri. V Severnej Ame-
rike s obľubou hniezdi v poštových schrán-
kach. Je čiastočne sťahovavý, vtáky v južnej a 
západnej Európe sú stále. Stredoeurópske po-
pulácie sú sťahovavé, niekedy môžu prezimo-
vať, Zvyčajne zimujú v Stredomorí. Na jar 

prilieta vo februári, marci, odlieta v októbri, 
novembri. Žije vo svetlých a redších listnatých 
lesoch alebo v skupinách stromov s dutinami, v 
záhradách, mestách, parkoch. Okrem dutín 
hniezdi v búdkach ale aj v dutinách domov a 
útesov. Hniezdo je postavené z vetvičiek, ko-
rienkov, vystlané jemnou trávou, srsťou, často 
sa v ňom nachádzajú kvety a zelené listy. 
Samček môže hniezdiť s niekoľkými samič-
kami, pričom tým samičkám, s ktorými sa ne-
podieľa na kŕmení mláďat, môže vo väčšej 
miere nosiť do hniezda kvety a listy. Pri uhy-
nutí samičky v monogamnom páre však zvy-
čajne všetky mláďatá uhynú. Hniezdi jeden až 
dva krát ročne. Samička znáša 4 – 6 zeleno-
modrých vajíčok (7 g, 29,4 x 21,1 mm). Sedia 
obaja 12 – 13 dní, po vyliahnutí môže samička 
holíčatá zahrievať. Mláďatá kŕmi obaja rodičia 
približne 20 dní. Počas prvého hniezdenia sa 
živia takmer výlučne živočíšnou (chrobáky, 
dvojkrídlovce, motýle), neskôr pribúda rastlin-
ná zložka (čerešne, baza, hrozno, moruša).  ZO 
škorec ružový → škorcovité 
škovran bielokrídly →  škovránkovité 
škovránik stromový → škovránkovité  
škovránka krátkoprstá → škovránkovité 

Obr. 74. Uškárik vrchovský (Eremophila alpestris) (podľa 
HARRISON 1975). 
 
škovránkovité (Alaudidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Malé druhy (11 – 23 
cm) s rohovinou na beháku rozdelenou na štít-
ky na prednej aj zadnej strane. Majú silné nohy 
s dlhými pazúrmi. Špicaté krídla majú 10 ruč-
ných letiek, z ktorých prvá je často nezreteľná. 
Patria sem vtáky otvorených plôch, hniezdiace 
na zemi. Hniezdne teritórium si označujú hlas-
ným spevom, pri ktorom vyletia do výšky. Po 
zemi rýchlo behajú, nekúpu sa len sa popolia. 
Potravu (semená i výhonky rastlín a hmyz) 
zbierajú na zemi. Centrum ich rozšírenia je v 
Afrike. Patrí sem vyše 60 druhov, u nás žije → 
pipíška chochlatá (Galerida cristata) → škov-
ránok poľný (Alauda arvensis), škovránka 
krátkoprstá/škovránok krátkoprstý (Calandrel-
la brachydactyla), uškárik vrchovský/škovrá 
nok ušatý (Eremophila alpestris) (Obr. 74.), 
škovránik stromový/škovránok stromový (Lul-



 
Zoologický slovník Vtáky - Aves  

 77

lula arborea) a vzácne aj škovran bielokrídly 
(Melanocorypha leucoptera).           ZO 
škovránok krátkoprstý → škovránkovité 
škovránok poľný (Alauda arvensis) – čeľaď → 
škovránkovité (Alaudidae), rad spevavce (Pas-
seriformes). Rozšírený v celej palearktickej 
oblasti. Dĺžka 18 cm, hmotnosť 33 – 45 g. Hne-
dý vrch tela má posiaty hnedočiernymi čiarka-
mi, na spodnej strany je bledohnedý až belavý. 
Krajné kromidlové pero má biely vonkajší ok-
raj, nápadný pri lete, podobne ako tmavohnedé 
letky s bledým lemom. Perie na temene hlavy 
tvorí malú strieškovitú čiapočku. Škovránok je 
čiastočne sťahovavý druh, prilieta k nám od 
polovice februára do polovice marca, odlieta v 
septembri, októbri. V západnej a južnej časti 
areálu prezimuje. Pôvodne obýval suché stepi, 
žije však aj na lúkach pasienkoch, poliach, kde 
je pokryvnosť vegetácie vyše 50 %. Samčeky 
prilietajú približne o 10 – 13 dní skôr ako sa-
mičky, po 3 dňoch sa ich kŕdliky rozpadajú a 
začínajú bojovať o teritóriá, ktoré obsadzujú 
pravidelne aj niekoľko rokov. Samičky sa vra-
cajú neskôr, pokiaľ možno k rovnakému partne-
rovi. Votrelci sú zaháňaní súbojmi vo vzduchu. 
Miesto na hniezdenie vyberá samička, ktorá 
vyhlbuje niekoľko jamiek a nakoniec v jednej 
postaví zo stebiel tráv, listov, korienkov a pod. 
hniezdo. Hniezdia 2 x ročne od marca do júla. 
Znášajú 3 – 5 vajíčok (3,3 g, 22,8 x 16,8 mm), 
ktoré majú na hnedastom podklade tmavohnedé 
škvrny. Vajíčka znáša samička denne, sedieť 
začína deň pred znesením posledného, sedí len 
ona. Po 11 dňoch sa liahnu mláďatá, ktoré kŕ-
mia obaja rodičia. Z hniezda odchádzajú vo 
veku 7 – 11 dní, približne po 3 týždňoch lietajú. 
Mláďatá sú kŕmené živočíšnou potravou, u dos-
pelých na jar a v lete prevažuje živočíšna, na 
jeseň semená a v zime zelené lístky.       ZO 
škovránok stromový →  škovránkovité 
škovránok ušatý → škovránkovité 
tabon holubí (Leipoa ocellata) –   čeľaď → 
tabonovité (Megapodidae), rad → hrabavce 
(Galliformes), veľkosť 60 cm (Obr. 75.). Je 
sivý s tmavohnedými škvrnami, krídlové krov-
ky má ozdobené bielymi škvrnami, ktoré sú 
čierno lemované. Rozšírený je v austrálskej 
oblasti a obýva vnútrozemie kontinentu, ktoré 
tvoria najmä polopúšte. Žije v nízkych hustých 
porastoch nízkokmenných eukalyptov. Stavia 
veľmi dômyselné inkubátory. Samec najprv 
vyhrabe asi 5 m širokú jamu, ktorú naplní rast-
linným materiálom. Určitý čas trvá, kým mate-
riál začne tlieť a dosiahne potrebnú teplotu (až 
4 mesiace). Potom môže samica naklásť do 
tejto kopy vajíčka. Znáška obsahuje 15 – 24 
vajíčok Po znesení vajíčok prikryje kopu ešte 
vrstvou piesku, ktorý chráni tlejúci materiál 
pred vysušením. Spolu so stavbou hniezda trvá 
hniezdenie až 11 mesiacov. Celá starostlivosť 
je na samcovi a spočíva v udržiavaní správnej 
teploty v kope. Mláďatá sú po vyliahnutí plne 
samostatné. Je vynikajúci bežec a chodec, iba 

v krajných prípadoch lieta. Potrava je prevažne 
rastlinná (ovocie, púčiky a semená), ale živí sa 
aj rôznymi bezstavovcami. Patrí medzi ohro-
zené druhy, najmä kvôli zmenám, deštrukcii 
a fragmentácii jeho habitatov.        PP 

Obr. 75. Tabon holubí (Leipoa ocellata). 
 
tabonovité (Megapodidae) – čeľaď, rad → hra- 
bavce (Galliformes). Stredne veľké až veľké 
vtáky. Majú silné nohy a silné pazúry, pmerne 
malú hlavu s krátkym a silným zobákom. 
Vrchná čeľusť prekrýva spodnú. Väčšina dru-
hov má lysú hlavu, krátke a zaoblené krídla. 
Iba veľmi zriedka lietajú. Žijú v lesoch alebo v 
otvorenej krajine s kríkmi. Zaujímavá je ich 
hniezdna biológia. Vajíčka zahrabávajú buď do 
piesku, vulkanického popola alebo do veľkej 
kopy hnijúcich rastlín. Zahrievajú sa teplom 
vznikajúcim pri hnilobných procesoch alebo 
priamo slnečnými lúčmi. O hniezda sa starajú 
samce. Receptormi na zobáku dokážu určiť 
teplotu vnútri hniezda a odhrabávaním resp. 
prihrabávaním materiálu ju regulujú. Mláďatá 
sú samostatné hneď po vyliahnutí a dokážu po 
chvíli aj lietať. Potravu tvoria rôzne bezstavov-
ce, plody a semená. Rozšírené sú v austrálskej 
a orientálnej oblasti. Známych je 6 rodov a 19 
druhov.                 PP 
Tadorna tadorna → húska pestrá 
Taenopygia guttata → astrildovité 
ťah vtákov → migrácie vtákov 
Tachybaptus ruficollis → potápky 
takatra tmavá → takatrovité 
takatrovité (Scopidae) – čeľaď, rad → brodivce 
(Ciconiiformes). Stredne veľké brodivé vtáky s 
ťažkým zobákom a chocholčekom smerujúcim 
dozadu. Veľkosť 50 – 56 cm, hmotnosť 470 g. 
Rozšírené v Afrotropickej oblasti. Patrí sem 1 
druh takatra tmavá (Scopus umbretta) (Obr. 76.). 
Žije v lesoch a močaristých oblastiach. Je celá 
hnedá, s fialovým leskom na chrbte a tmavšími 
pásmi na chvoste. Zobák hlboký z bokov stlače-
ný. V pozdĺžnych ryhách zobáka sú uložené noz-
dry. Terminálna časť spodnej čeľuste je veľmi 
úzka, slúži na rezanie koristi alebo vegetácie. 
Mladé vtáky sa liahnu s hnedým zobákom, ktorý 
je ešte tupý ale pred opustením hniezda zobák 
dosiahne podobné proporcie ako zobák dospe-
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lých a je takmer čierny. V porovnaní s inými 
brodivcami má krátke nohy a zobák, preto po-
travu loví v plytkých vodách. Má zaoblené kríd-
la. Aktívna je počas dňa, v teplej časti dňa viac 
odpočíva. Žije zvyčajne samostatne alebo v 
pároch, niekedy vytvára skupinky 10 až 50 je-
dincov. Takatry majú zvláštny, dosiaľ nevysvet-
liteľný zvyk skákať na seba aj v období, keď sa 
nepária, robia to však obe pohlavia a často aj 
hlavami od seba. Živia sa obojživelníkmi (Xe-
nopus), ktorými kŕmia aj mláďatá, malými ry-
bami (rody Barbus a Tilapia), hmyzom ale i 
malými cicavcami. Aj keď nie sú koloniálne, 
ich hniezda nie sú ďaleko od seba, niekedy aj na 
tom istom strome. Jeden pár môže mať aj nie-
koľko hniezd, pričom mnohé z nich nepoužijú 
alebo nedokončia. Hotové hniezdo je veľké a 
pevné a udrží aj ťažkého človeka. Jeho hmot-
nosť môže dosiahnuť 100 – násobok hmotnosti 
vtáka a môže byť zložené až z 8000 kúskov 
halúzok a tráv. Priemerne je 1,5 m hlboké a 
stavajú ho obe pohlavia 3 – 6 týždňov. Je 
umiestnené vo výške 9 m na hlavnom konári 
stromov, alebo môže byť aj na zemi. Tráva a 
halúzky sú zlepené blatom. V okruhu 100 m 
vyzbierajú všetok vhodný stavebný materiál. Po 
opustení hniezda takatrami sa do neho nasťahu-
jú iné druhy vtákov, prípadne v ňom odpočívajú 
varany, kobry a pytóny. Sú teritoriálne, ale nie 
sú agresívne voči votrelcom, ich teritóriá sa 
môžu prekrývať. Veľkosť teritória  môže byť 3 
km pobrežia rieky alebo 20 – 37 ha na 1 pár. 
Znáška je zvyčajne 3 – 6 vajíčok, (46 x 33 mm) 
sú kladené v intervaloch 1 – 3 dni. Zo začiatku 
sú kriedovo biele, neskôr zhnednú od blata. 
Ikubácia trvá asi 30 dní (na vajíčkach sedia obe 
pohlavia) a začína sa pravdepodobne po znesení 
prvého vajíčka, liahnu sa teda asynchrónne. 
Vajíčka môžu ostať počas inkubácie relatívne 
dlhšiu dobu opustené a ich teplota môže byť 
dosť nízka. Po 6 dňoch sa mláďatám vytvorí 
chocholík a po 30 dňoch je ich perie veľmi po-
dobné dospelým. Sú kŕmené oboma rodičmi. Po 
50 dňoch od vyliahnutia vylietajú. Patrí sem len 
1 druh takatra tmavá (Scopus umbretta).      ZO 

Obr. 76. Takatra tmavá (Scopus umbretta). 
 
tarsometatarsus → kostra vtákov 
Tauraco bannermani → banániarovité 
Tauraco fischeri → banániarovité 
Tauraco porphyreolophus →  banániarovité  

tesár čierny/ďateľ čierny (Dryocopus mar-
tius) – čeľaď → ďatľovité (Picidae), rad → 
ďatľovce (Piciformes), veľkosť 45 cm, hmot-
nosť 250 – 360 g. Najväčší druh z našich ďat-
ľov. Je takmer celý čierny, ale samce majú 
červené temeno, kým samice majú len malú 
červenú plochu v záhlaví. Žije v rozsiahlejších 
lesoch od nížin až po horské oblasti. Rozšírený 
je v palearktickej oblasti. Ostrovčekovitý vý-
skyt v horských oblastiach mimo areálu je po-
važovaný za relikt z medziľadových dôb. Je 
stály. Hniezdi v dutinách stromov, ktoré zvyčaj-
ne vytesáva samec, čo mu trvá 10 – 28 dní. 
Priemer vletového otvoru dosahuje 8 až 11 cm. 
Niekedy začína vytesávať na niekoľkých mies-
tach naraz a často opúšťa už priestranné dutiny. 
Niekedy v dutinách aj nocuje. Hniezdi 1x ročne, 
pričom začína koncom apríla. Znáška obsahuje 
3 – 7 čisto bielych lesklých vajíčok Inkubácia 
začína od znesenia 4. vajíčka a trvá 12 – 14 dní. 
Na vajíčkach sedia obaja rodičia, pričom v noci 
sedí iba samec, ktorý nocuje v dutine počas 
celého hniezdenia. Mláďatá sú v hniezde kŕme-
né 24 – 28 dní. Konzumuje takmer výhradne 
živočíšnu potravu, najmä v dreve žijúce larvy, 
kukly a imága chrobákov a mravcov (drevokaz-
né druhy rodu Camponotus), ale tiež húsenice 
motýľov. Veľmi výnimočne sa živí aj semenami 
a plodmi borievky a jarabiny.         PP 
Tetrao tetrix → hlucháňovité 
Tetrao urogallus → hlucháňovité 
Tetraonidae → hlucháňovité 
Tetrax tetrax → dropy 
tetrov hlucháň → hlucháňovité 
tetrov hoľniak → hlucháňovité 
Thinocoridae → víšinárovité 
Thraupidae  → kráskovité 
Threskiornithidae → ibisovité 
tibiotarsus → kostra vtákov 
Tichodroma muraria → murárik červenokrídly 
Timaliidae → timáliovité 
timáliovité (Timaliidae) – čeľaď,  rad → 
spevavce (Passeriformes). Malé až veľké 
druhy vtákov s dĺžkou tela 9 – 42 cm s rôz-
nym tvarom tela. Majú riedke operenie, silný 
zobák je mierne zahnutý smerom dole. Krat-
šie, zvyčajne okrúhle krídla majú 10 ručných 
letiek, chvost má 12 kormidlových pier. 
Pevný mohutný tarsus. Rod Myzornis sa živí 
nektárom, preto má jazyk zakončený zvlášt-
nou kefkou. Rod Paradoxornis má zobák ako 
papagáj. Známych 300 druhov, rozšírené v 
trópoch, v Európe žije len 1 druh fúzatka 
trstinová (Panurus biarmicus). Dĺžka 16 cm, 
hmotnosť 12 – 18 g. Vták s nápadne dlhým 
chvostom, samček má sivomodrú hlavičku s 
čiernym fúzom na bielej brade, hrdzavohne-
dý chrbát a belavú spodnú časť tela. Samička 
má hrdzavohnedý vrch tela vrátane hlavy bez 
čierneho fúza a belavú spodnú stranu tela. 
Žije v porastoch trstiny pri vode, u nás hlav-
ne na juhu. Patrí k stálym, prípadne prelieta-
vým druhom t. z., že na jeseň a počas zimy 
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podniká rôzne dlhé cesty od hniezdiska. 
Hniezdi od marca do júla 2 x ročne. Hniezdo 
máva umiestnené v hustej trstine. Je postavené 
zo starých listov trstiny a vystlané jemnejšími 
časťami. Stavajú ho obaja rodičia, ktorí vytvá-
rajú viacročné páry. Samička znáša 5 – 6 bie-
lych vajíčok s tmavohnedými bodkami (1,6 g, 
17,9 x 14,1 mm). Sedí len samička 10 – 13 dní, 
vyliahnuté mláďatá zahrieva ešte niekoľko dní. 
Kŕmia ich obaja rodičia 13 dní. Pri opustení 
hniezda ešte nevedia lietať Živia sa hmyzom a 
jeho larvami a na jeseň a v zime semenami trs-
tiny, pálky a pod.              ZO 
tinama gaštanová (Crypturellus obsoletus) – 
rad → tinamy (Tinamiformes). Menší vtáčí 
druh, do 30 cm, s prevahou hnedej farby, pla-
chý, na zemi žijúci, zle lietajúci. Vyskytuje sa 
od nížin po predhoria Ánd, na okrajoch les-
ných porastov.        ĽK 
Tinamiformes → tinamy 
tinamy (Tinamiformes) – rad vtákov strednej 
veľkosti (hmotnosť 200 až 2 300 g), podob-
ných na jarabice. Žijú v stepiach, lesoch a vo 
vrchoch (do 4 000 m n. m.) Strednej a Južnej 
Ameriky. Zahŕňa 42 druhov. Súmračné až 
nočné druhy, dobre behajú, neradi lietajú. 
Hniezdia na zemi a kladú 1 – 10 vajíčok. Sedí 
na nich hlavne samec ktorý ich aj maskuje – 
prihrabáva na ne lístie. U mnohých je polyan-
dria. Samec obsadzuje a chráni hniezdny 
okrsok. Do hniezda kladie niekoľko samíc 
viacero vajec. Inkubácia trvá 16 – 20 dní. 
Mláďatá sú nekŕmivé. Potravou sú plody, se-
mená, hmyz a malé stavovce.        ĽK  
Todidae → todiovité 

Obr. 77. Todus subulator. 
 
todiovité (Todidae) – čeľaď, rad → krakľovce 
(Coraciiformes). Sú endemické na ostrovoch 
Karibského mora. Malé (9 – 12 cm) vážiace 
len 5 – 9 g. Sú veľmi pestro sfarbené so syn-
daktylnou nohou, dlhým ploským špicatým 
zobákom. Krátky zaoblený chvost. Z vrchnej 
strany sú smaragdovo zelené, zo spodnej ružo-
vobiele. Pri zbieraní potravy poletujú oblúko-
vito z konára na konár, prípadne počas trepota-
vého letu zbierajú hmyz zo spodnej strany lis-
tov. Hniezdia v norách, ktoré si vyhrabávajú 

v hlinitých brehoch. Sú silno teritoriálne, zná-
šajú 2 – 5 bielych vajíčok, na ktorých sedia 
striedavo obaja rodičia. Poznáme 5 druhov 
napr. todi zelený (Todus todus), Todus multico-
lor, T. subulator (Obr. 77.).        ZO 
Todus multicolor → todiovité 
Todus subulatus → todiovité 
Todus todus → todiovité 
tokanie (tok) vtákov – forma správania sa 
vtákov, pri ktorej dochádza u niektorých dru-
hov k vytvoreniu trvalého páru, ale jeho hlav-
ným cieľom je oplodnenie samice. Môže zahŕ-
ňať viaceré aktivity súvisiace s rozmnožova-
ním. Mnohým druhom sa práve kvôli tejto 
forme správania vyvinuli rôzne ozdobné perá a 
nápadné sfarbenie, ktorým samce počas toku 
rôznymi pohybmi a postojmi zvýrazňujú alebo 
lákajú samicu spevom. Často sa tieto typy sig-
nálov navzájom kombinujú. Úlohou samice je 
vybrať si podľa týchto prejavov najlepšieho 
samca. U niektorých druhov vyhľadávajú vtá-
ky počas tejto doby špeciálne miesta, na kto-
rých prebiehajú skupinové svadobné tance (→ 
žeriavovité, → hlucháňovité a mnohé iné). Ten-
to spôsob toku je označovaný ako arénový 
(angl. lek). Pri niektorých druhoch sa vyvinuli 
svadobné tance, na ktorých sa zúčastňujú obaja 
partneri. Pri → dravcoch sa vyskytujú svadobné 
lety, pri ktorých si niektoré druhy navzájom 
predávajú potravu.          PP 
trasochvost biely (Motacilla alba) – čeľaď → 
trasochvostovité (Motacillidae), rad → spe-
vavce (Passeriformes). Čelo a vrch hlavy čier-
ne, rovnako hrdlo a hrvoľ, zvyšok hlavy biely. 
Chrbát sivý, letky s bielym lemom, 2 krajné 
kormidlové perá biele s čiernym vnútorným 
lemom. Veľkosť 18 cm, hmotnosť 19 – 27 g. 
Rozšírený v celej palearktickej oblasti, sťaho-
vavý, zimuje v južnej Európe, v Afrike (po 
rovník), na Arabskom polostrove, v južnej 
Ázii. Na jar k nám prilieta v marci a odlieta v 
októbri. Nájdeme ho v otvorenej krajine v 
blízkosti stojatých i tečúcich vôd, na samotách, 
na lazoch a kopaniciach, poľnohospodárskych 
objektoch ale aj na sídliskách. Miesto na 
hniezdenie vyberá samček, ktorý prilieta skôr. 
Hniezdo môže byť polodutina, dutina, na zemi, 
vo výklenkoch, najčastejšie do výšky 5 m. Zo 
začiatku ho stavajú obe pohlavia, neskôr len 
samička. Je postavené z machu, tráv, lístia, 
vetvičiek, korienkov, výstelka z jemnejších 
vlákien, srsti, peria a pod. Hniezdi od apríla do 
júla, 2 x ročne a znáša 4 – 6 svetlosivých vají-
čok (2,2 g, 20,0 x 19,0 mm) s drobnými hustými 
sivými škvrnami. Na vajíčkach sedia obaja ro-
dičia asi 13 dní. Mláďatá sú kŕmené obidvoma 
rodičmi asi 14 dní. Do ich hniezda môže zniesť 
svoje vajíčka aj → kukučka. Živia sa hmyzom a 
jeho larvami, ktoré zbierajú pri vode, na hnojis-
kách, čerstvo pooranom poli a pod.      ZO 
trasochvost horský → trasochvostovité 
trasochvost žltohlavý → trasochvostovité 
trasochvost žltý → trasochvostovité 
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trasochvostovité (Motacillidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Malé až stredne veľ-
ké druhy (12 – 23 cm) so štíhlym telom. Zobák 
je štíhly, tenké nohy s dlhými prstami. Špicaté 
krídla majú 10 ručných letiek, z ktorých prvá je 
veľmi krátka. Sú rozšírené na celom svete ok-
rem Oceánie, časti Severnej Ameriky a Antar 
ktídy. Žijú na otvorených plochách, prípadne pri 
vode. Po zemi rýchlo pobehujú. Hniezdia na 
zemi, prípadne v polodutinách. Ich potravu 
tvorí prevažne hmyz, ktorý zbierajú na zemi, 
prípadne za ním vzlietnu do vzduchu. Zná-
mych je vyše 50 druhov, u nás 10. Patrí sem 
napríklad → ľabtuška poľná, ľ. hôrna/ľ. lesná 
(A. trivialis), ľabtuška lúčna (A. pratensis), ľ. 
červenohrdlá (A. cervinus), ľ. vrchovská (A. 
spinoletta), → trasochvost biely, trasochvost 
žltý (Motacilla flava), t. žltohlavý (M. citreo-
la), t. horský (M. cinerea).          ZO 
tráviaca sústava vtákov – začína zobákom, (u 
recentných vtákov bez zubov), ktorý sa tvarom 
a veľkosťou prispôsobil typu potravy. Napr. 
rovné, dlhé zobáky majú volavky či bociany, 
→ zúbkozobce majú na okrajoch zobákov la-
mely, ktorými preciedzajú potravu, dravce ich 
majú hákovite ohnuté, hmyzožravé spevavce 
majú špicaté, rastlinožravé naopak kužeľovité 
zhrubnuté, atď. Vtáky majú iba tvrdé podnebie, 
v ktorom sú dve štrbiny – vyústenie vnútor-
ných nozdier, choán a vyústenie Eustachovej 
trubice. Veľmi charakteristický je u väčšiny 
druhov tvrdý jazyk, podopretý jazylkou. Tu sú 
aj slinné žľazy (glandulae salivales). Zobák 
pokračuje do hltana (pharynx) a pažeráka (oe-
sophagus), ktorý môže mať zásobný vak – 
hrvoľ (ingluvies) – na zhromaždenie, zmäkče-
nie a natrávenie potravy. V hrvole holubov sa 
odlupuje výstelka stien a vzniká tvarohovitá 
hmota, ktorou kŕmia mladé (vtáčie mlieko). 
Nasleduje žľaznatý žalúdok (proventriculus, 
ventriculus glandularis), kde je potrava che-
micky spracovaná (kyselina chlorovodíková, 
pepsinogen), pričom tu môže dôjsť nielen k 
natráveniu svaloviny, ale aj menších kostí. 
Ďalší oddiel je svalnatý žalúdok (ventriculus, 
ventriculus muscularis), ktorý vtákom nahrá-
dza zuby. Má silnú svalovinu a jeho vnútrajšok 
(najmä u semenožravých) je pokrytý výstel-
kou. Môžu tu byť aj drobné kamienky (gastro-
lity), ktoré vtáky požierajú na rozomieľanie 
potravy. Niektoré druhy (napr. potáplice, po-
tápky, tučniaky, kačice, dravce, kukučky) mô-
žu mať ešte aj tretiu časť žalúdka, ktorý zachy-
táva nestrávené časti (perie, srsť, kôstky). Ten-
ké črevo (intestinum tenue) začína dvanástni-
kom (duodenum). Vyúsťuje doň podžalúdková 
žľaza (pancreas) a žlčovody. Pečeň (hepar) je 
veľká, žlčník (vesica fellea) je dobre vyvinutý 
u → dravcov, chýba → bežcom, → holubom, 
→ papagájom, → kolibríkom. Na prechode do 
hrubého čreva (intestinum crassum) sú dve 
slepé črevá (caeca), ktoré môžu byť u rastli-
nožravých vtákov značne dlhé (u tetrova až 1,4 

m). Kloaka (cloaca) má tri časti: coprodeum, 
kde sa zhromažďuje trus, urodeum, kde ústia 
močovody a pohlavné cesty a proctodeum, kde 
majú mladé vtáky kloakálny vačok (bursa Fab-
ricii), ktorý v dospelosti mizne. Kloaku uzatvá-
ra anus. Trus odchádza z kloaky spoločne s 
hustým močom, vytvárajúcim na ňom biely 
povlak. Nestrávené časti potravy (kosti, srsť, 
perie, chitín) vtáky vyvrhujú v podobe vývrž-
kov, ktoré sú spoľahlivým zdrojom pri analýze 
potravy daného vtáčieho druhu.       ĽK 
Tringa erythropus → kalužiaky 
Tringa glareola → kalužiaky 
Tringa nebularia → kalužiaky 
Tringa ochropus → kalužiak perlavý 
Tringa stagnatilis → kalužiaky 
Tringa totanus → kalužiaky 
Troglodytes troglodytes → oriešok obyčajný 
Troglodytidae → orieškovité 
Trogon bairdii → trogóny 
Trogonidae → trogóny 
Trogoniformes → trogóny 
trogónovité → trogóny 

Obr. 78. Trogón kvesal (Pharomachrus mocinno) (♂ a ♀). 
 
trogóny (Trogoniformes) – rad. Malá skupina 
svetlo sfarbených vtákov žijúcich v tropických 
pralesoch Ázie, Afriky a Ameriky. Presný po-
čet druhov nie je známy, poznáme 39 druhov. 
Sú známe ako jeden z najfarebnejších radov 
vtákov. Majú výrazný sexuálny dimorfizmus. 
Okolo očí je svetlo sfarbený orbitálny kruh. 
Zobák je krátky a široký. Žijú v lesoch nad 
1300 m n. m, žiadny nemigruje. Merajú 23 – 
103 cm, z čoho 2/3 tvorí chvost. Prvé dva prsty 
smerujú dozadu a 3. a 4. dopredu (heterodak-
tylná noha). Sú hmyzožravé ale nepohrdnú 
ovocím a väčšie druhy i jaštericami. Hniezdia 
v dutinách, ale aj v opustených termitiskách. 
Znášajú 2 – 4 biele vajíčka, sedia obe pohlavia 
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(17 – 19 dní). Mláďatá sú kŕmivé, neoperené, 
kŕmia obaja rodičia hmyzom. Po 3 – 4 týž-
dňoch vylietajú z hniezd. Trogón kvesal (Pha-
romachrus mocinno) (Obr. 78.) je národným 
symbolom Guatemaly. Trogóny, predovšetkým 
kvesaly, patrili k uctievaným vtákom Aztékov. 
Tri druhy z nich patria medzi ohrozené (Pharo-
machrus mocinno, Euptilotis neaxenus, Trogon 
bairdii). Patrí sem 1 čeľaď trogónovité (Trogo-
nidae).           ZO 
Trochilidae → kolibríky 
trsteniarik bahenný → trsteniariky 
trsteniarik malý → trsteniariky 
trsteniarik obyčajný → trsteniariky 
trsteniarik pásikový → trsteniariky 
trsteniarik škriekavý → trsteniariky 
trsteniarik tamaryškový → trsteniariky 
trsteniarik veľký → trsteniariky 
trsteniarik vodný → trsteniariky 
trsteniariky – rod Acrocephalus, čeľaď → 
penicovité (Sylvidae), rad → spevavce (Passe-
riformes). Najhojnejší zo všetkých u nás žijú-
cich trsteniarikov je trsteniarik obyčaj-
ný/trsteniarik spevavý (Acrocephalus palus-
tris). Rozšírený na celom území Slovenska do 
800 m n. m. Chrbát hnedosivý, brucho smota-
novobiele. Dĺžka 12 cm, hmotnosť 11 – 15 g. 
Rozšírený v Európe, na Blízkom východe. Žije 
v hustých porastoch okolo vodných tokov a 
rybníkov. Je sťahovavý, prilieta v apríli, máji a 
odlieta v auguste, septembri. Hniezdi od mája 
do júla 1 x ročne. Hniezdo, ktoré stavajú obe 
pohlavia, je umiestnené v hustých porastoch a 
je zavesené na stonkách niekoľkých rastlín. Je 
uvité zo suchých stoniek tráv s jemnejšou vý-
stelkou trávy, srsti a pod. Samička znáša 4 – 5 
belavých vajíčok so sivými a hnedými škvr-
nami (1,5 g, 18,6 x 13,8 mm). Sedí samička, 
občas samček 11 – 15 dní. Po vyliahnutí ich 
samička 2 – 3 dni zahrieva, kŕmia ich obaja 
rodičia 12 – 15 dní. Živia sa hmyzom a jeho 
larvami. Okrem neho žije u nás aj trsteniarik 
malý/trsteniarik pásikový (Acrocephalus scho-
enobaenus), trsteniarik bahenný (A. scirpace-
us), trsteniarik veľký/trsteniarik škriekavý (A. 
arundinaceus), v čase ťahu sa vyskytuje trste-
niarik vodný (Acrocephalus paludicola) a v 
okolí Štúrova hniezdi u nás veľmi vzácny šaši-
niarik tenkozobý/trsteniarik tamaryškový (Ac-
rocephalus melanopogon).       ZO 
trupiál čiernohlavý → trupiálovité 
trupiálovec čierny → trupiálovité 
trupiálovité (Icteridae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), dosahujú veľkosť 15 až 
50 cm. Majú silné nohy a prsty, celkom dlhý, 
ostro zakončený kónický zobák, ktorý niekto-
rým druhom zasahuje výrazne do čela. Pohla-
via sú zvyčajne podobné, samice môžu byť o 
niečo svetlejšie. Pri väčšine druhov je domi-
nantná farba čierna, doplnená žltou, oranžovou 
alebo červenou. Niektoré z druhov si stavajú 
zaujímavé vakovité hniezda. Hniezdia solitérne 
alebo v kolóniách, koloniálne druhy sú často 

polygamné. Niektoré druhy sú parazitické. 
Najznámejším parazitom je trupiálovec čierny 
(Molothrus ater) (Obr. 79.), ktorého samica 
môže za sezónu naklásť až 36 vajec do hniezd 
rôznych druhov vtákov. Potrava je prevažne 
rastlinná, ale pri mnohých druhoch aj živočíš-
na. Žijú v rozličných typoch biotopov od otvo-
renej a kultúrnej krajiny, urbánnych celkov až 
po lesnaté prostredie. Vyskytujú sa na americ-
kom kontinente. Charakteristickým zástupcom 
tejto čeľade je aj trupiál čiernohlavý (Icterus 
icterus), žijúci v Južnej Amerike. Tento druh je 
národným vtákom Venezuely. Známych je 24 
rodov a 98 druhov.         PP 

Obr. 79. Trupiálovec čierny (Molothrus ater) (podľa 
HARRISON 1975). 
 
tučniak jednopásy → tučniaky 
tučniak malý (Eudyptula minor) – čeľaď → 
tučniakovité (Spheniscidae), rad → tučniaky 
(Sphenisciformes). Najmenší tučniak, meria 40 
– 45 cm, váži 1 kg. Žije v teplých vodách v 
oblasti južnej Austrálie a Nového Zélandu. 
Živí sa rybami napríklad druhmi Engraulis 
australis, Sardinops neopilchardus, hlavonož-
cami. Potápa sa do hĺbky 69 m. Hniezdi na 
piesočnatých a skalnatých ostrovoch na úte-
soch alebo piesočných dunách, a to – v závis-
losti od lokality – prakticky počas celého roku. 
Hniezdo môže byť vo vzdialenosti viac ako 
300 m od mora a viac ako 50 m nad hladinou 
mora. I keď hniezdia koloniálne, ich hniezda 
nie sú blízko pri sebe. Sú vyhrabané do piesku, 
prípadne to môže byť jamka pri trse trávy, ale-
bo pod ľudskou stavbou (drevené schody do 
domu). Hniezdia 2 – 3 x ročne, znášajú 2 va-
jíčka. Sedia obe pohlavia 33 – 37 dní, výni-
močne viac ako 43 dní, pričom sa po 6 – 8 
hodinách striedajú. Prvé páperie je sivohnedé, 
druhé tmavohnedé alebo sivé z vrchnej a biele 
zo spodnej strany. Po 30 – 35 dňoch niekedy 
vytvárajú malé jasle, kde sa združuje 3 – 6 
mláďat. Osamostatňujú sa vo veku 50 – 55 dní. 
Po opustení kolónie sa môžu mláďatá vzdialiť 
až do 1000 km, niektoré sa k nej neskôr vrátia 
a hniezdia tu. Pohlavne dospievajú vo veku 2 – 
3 rokov. Nie sú migrujúce, pred preperovaním 
strávia vo vode okolo 40 dní.       ZO 
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tučniak obrovský (Aptenodytes forsteri) – 
čeľaď tučniakovité (Spheniscidae), rad → tuč-
niaky (Sphenisciformes). Žije medzi 66 – 78˚ j. 
š. len v Antarktíde. Je to najväčší tučniak, me-
ria 112 – 115 cm, váži 19 – 46 kg (Obr. 80.). 
Hniezdi na ľadových kryhách pri pobreží alebo 
na pobreží samotnom, niekedy až 200 km od 
otvoreného mora. Preferuje oblasti so zamrz-
nutým morom s vyvýšeninami na ochranu proti 
vetrom. Živí sa rybami 4 – 12,5 cm dlhými, 
patriacich do rodov Pagothenia, Pleuragram-
ma a hlavonožcami. Bežne sa potápa do hĺbky 
menej ako 50 m. Hniezdi 1 x ročne, vajíčka 
kladie v máji – júni. Je koloniálny, nie však 
teritoriálny a nestavia si hniezdo. Kladie 1 va-
jíčko, ktoré zahrieva samček 62 – 66 dní. Mlá-
ďatá sa liahnu takmer holé, prvé páperie je 
svetlosivé s čiernou prilbou, druhé je podobné 
ale hrubšie a dlhšie. Vo veku 45 dní sa mláďa-
tá združujú do akýchsi jaslí. Osamostatňujú sa 
vo veku 5 mesiacov. Pohlavne dospievajú sa-
mičky vo veku 5 a samčeky vo veku 6 rokov. 
Ich pohyby za potravou sú málo známe, no 
boli zaznamenané až na Novom Zélande, na 
juhu Južnej Ameriky. Najsevernejšie boli za-
znamenané v oblasti strednej Argentíny.      ZO 

Obr. 80. Tučniak obrovský (Aptenodytes forsteri). 
 
tučniak okatý → tučniaky 
tučniak okuliarnatý → tučniaky 
tučniak teplomilný → tučniaky 
tučniaky (Sphenisciformes) – rad. Stredne 
veľké až veľké vtáky 40 – 115 cm, krátke ro-
busné nohy. Druhotne stratili schopnosť letu s 
krídlami prispôsobenými na veslovanie. Žijú 
len na južnej pologuli. Rozšírené v Austrálskej, 
Antarktickej oblasti a okrajove Afrike a Neot-
ropickom regióne. Morské vtáky, v Antarktic-
kých a subantarktických vodách. Vysoko špe-
cializovaná skupina vtákov. Predĺžené telo s 
veľmi krátkym krkom a dlhšími plochými 
krídlami. Kostra krídla je preto skrátená a 
sploštená, lakťový kĺb je nepohyblivý. Kostra 
nie je pneumatizovaná, nohy sú posunuté ďa-
leko dozadu, preto môžu stáť vzpriamene, 
krátky neúplne zrastený behák a 3 dopredu 
otočené prsty so silnými pazúrmi sú spojené 
plávacou blanou (slúžia ako kormidlo). Pri 

plávaní pohybuje krídlami mohutný sval mus-
culus pectoralis minor. Nemajú vyvinuté letky, 
husté, súvislé operenie je tvorené modifikova-
ným perím. Má vytvorené pevné mierne za-
hnuté kopijovité útvary. Osteň pera je dlhý a 
plochý a z neho vyrastá hyporhachys, ktorý 
nahradzuje chýbajúce páperie. Perie v hornej 
časti tela je o niečo dlhšie a pevnejšie ako v 
dolnej časti, zatiaľ čo pokrývka je hustejšia na 
vrchnej časti krídla ako na spodnej. Najdlhšie 
perie má tučniak okatý (Pygoscelis adeliae), 
kým tučniak teplomilný (Spheniscus mendicu-
lus) ho má najkratšie. V období hniezdenia na 
brušnej strane perie vypadá a vytvorí sa 
hniezdna holina. Mláďatá sa liahnu s hustým 
páperím, okrem rodu Aptenodytes, u ktorých je 
redšie. Po niekoľkých dňoch, napríklad po 7 
pri rode Eudyptula, po 20 pri rode Megadyptes 
je prvý juvenilný šat nahradený podobným 
druhým, ktorý je podobný, ale hrubší. Kým pri 
väčšine druhov vtákov pri preperovaní perie 
vypadáva a narastá nanovo, pri tučniakoch 
existujúce perie vytláča novo narastajúce, tak-
že staré perie nevypadne skôr ako narastie no-
vé. Počas preperovania je do istej miery naru-
šená vodotesnosť peria, preto tučniaky v tom 
čase nemôžu ísť do vody. Z toho dôvodu si 
pred preperovaním vytvárajú tukové zásoby. 
Preto sú pred preperovaním najvykŕmenejšie a 
počas preperovania stratia až 40% svojej 
hmotnosti, a to aj napriek malej aktivite v tom-
to období. Dĺžka preperovania závisí od druhu 
od 13 (tučniak teplomilný) po 34 dní (tučniak 
obrovský). Zobák je zložený z rohovinových 
štítkov a jeho tvar je prispôsobený koristi, dlhý 
a tenký pri druhoch, ktoré sa živia rybami a 
mohutnejší a kratší u tých, ktoré sa živia plan-
któnom. Platí pre nich Bergmanove pravidlo t. 
j. čím v chladnejšom prostredí žijú, tým sú 
väčšie a tým dlhšie majú perie. Kým najväčší 
druh → tučniak obrovský (Aptenodytes forste-
ri) žije v Antarktíde, najmenší → tučniak malý 
(Eudyptula minor) žije v južne Austrálii a na 
Novom Zélande. Výnimkou je tučniak bielo-
temenný (Pygoscelis papua), ktorého najmen-
šie jedince žijú v najjužnejších oblastiach jeho 
rozšírenia. U väčšiny druhov je len veľmi ne-
zreteľný pohlavný dimorfizmus. Tučniak jed-
nopásy (S. humbolti) je do istej miery schopný 
čuchať. Soľné žľazy im umožňujú nadmernú 
konzumáciu slanej potravy. Soľ vylučujú v 
koncentrovanej podobe v kvapkách, ktoré ste-
kajú po zobáku. Typickou korisťou tučniakov 
sú ryby, hlavonožce a kôrovce. Tučniaky rodu 
Spheniscus lovia sardely, sardinky a podobné 
pelagické ryby. Tučniak teplomilný loví ryby s 
rozmermi 1 – 15 cm, tučniak okuliarnatý 
(Spheniscus demersus) až do 30 cm. Znaky, 
ktorými sa jednotlivé druhy odlišujú, sú na 
hlave a na prsiach. Patrí sem 1 čeľaď tučnia-
kovité, Spheniscidae so 6 rodmi a 17 druhmi. 
Medzi ohrozené patria 3 druhy – tučniak žlto-
oký, (Megadyptes antipodes), ktorý žije na 



 
Zoologický slovník Vtáky - Aves  

 83

niektorých ostrovoch Nového Zélandu, tučniak 
okuliarnatý, (Spheniscus demersus), žijúci v 
južnej Afrike a  tučniak jednopásy (S. humbol-
ti) žijúci na pobreží Chile a Peru.      ZO 

Obr. 81. Typy nôh vtákov (a – anyzodaktylná, b – zygoda-
tylná, c – heterodaktylná, d – syndaktylná, e – pamprodak-
tylná). 
 
tukanovité (Ramphastidae) – čeľaď, rad → 
ďatľovce (Piciformes), s charakteristickými ob 
rovskými na konci zahnutými zobákmi, ktoré 
majú trámčekovitú štruktúru, Zobák je dutý a 
vystužený tenkými kostenými priehradkami, 
vďaka čomu je ľahký a pevný. Zobáky tukanov 
sú dosť pestré a ich dĺžka môže presahovať 
dĺžku tela. Pestro sfarbené sú aj kožné holiny 
okolo očí. Majú silné nohy a krátke zaoblené 
krídla. Živia sa rastlinnou potravou – rôznymi 
semenami a plodmi, niekedy aj hmyzom. Žijú 
prevažne v lesných biotopoch. Hniezdia v du-
tinách. Na vajíčkach sedia obaja rodičia. Mlá-
ďatá sú kŕmivé a ich vývin je pomalý. Trvá 45 
– 50 dní. Obývajú neotropickú oblasť. Zná-
mych je 6 rodov a 35 druhov.        PP 
Turdus iliacus → drozdovité 
Turdus philomelos → drozdovité 
Turdus pilaris → drozdovité 
Turdus torquatus → drozd kolohrivý 
Turdus viscivorus → drozdovité 
Turnicidae → prepeľovcovité 
typy nôh vtákov – Podľa postavenia prstov 
poznáme štyri typy nôh. Najčastejšie tri prsty 
smerujú dopredu a jeden (palec) dozadu. Také-
to nohy voláme anizodaktylné (Obr. 81.) a 
majú ich hlavne stromové a vodné vtáky. Vod-
né vtáky majú predné prsty spojené s rôzne 
vyvinutou plávacou blanou. Ďalší typ sú nohy 
zygodaktylné. U nich je 2. a 3. prst postavený 
dopredu a 1. a 4 prst dozadu. Sú typické pre → 
ďatle, → kukučky či → papagáje. U niekto-
rých sa môže 4. prst pohybovať odpredu i do-
zadu (vratiprst → sovy, kršiak). Ak je 1. a 2. 
prst vzadu a 3. a 4. prst vpredu, hovoríme o 
heterodaktylnej končatine. Je zriedkavá, vysky-
tuje sa len u tropických → trogonov. Napokon, 
ak sú všetky štyri prsty otočené dopredu, hovo-
ríme o pamprodaktylnej končatine. Tá sa vysky-
tuje u väčšiny → krátkonožcov a → myšovcov. 

Z prstov vtákom chýba vždy piaty, niekedy 
môže aj prvý prst (→ kulíky, ďateľ trojprstý), 
resp. majú len dva prsty (3. a 2., → pštrosy). ĽK  
Tyrannidae → tyranovité 
tyranovité (Tyrannidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Veľká čeľaď vtákov, 
zahŕňa približne 360 druhov. Rozšírená na 
západnej pologuli s centrom rozšírenia v tró-
poch. Vtáky majú sploštený zobák, široký pri 
koreni a na konci jemne zahnutý. Pri koreni 
zobáka majú tvrdé štetinky peria. Ich nohy sú 
slabé ale vhodné na sedenie. Zvyčajne sedia vo 
vzpriamenej póze s občasným kývaním chvos-
ta. Chytajú hmyz lietajúci okolo nich, krátkym 
letom a opäť si sadnú. Patrí sem napríklad Py-
rocephalus rubinus 14 – 16 cm veľký. Samček 
má korunku a spodnú časť tela má výrazne 
červenú a zvyšok tela sivohnedý. Samička má 
vrch tela sivohnedý a spodnú časť belavú pri 
chvoste do oranžovohneda. Je rozšírený od 
juhu Kanady, juhozápad USA až po Guatema-
lu a Honduras a v Južnej Amerike.      ZO 
Tyto alba → plamienka driemavá 
Tytonidae → plamienkovité 
Upupa epops → dudok obyčajný 
Uria algae → alkovité 
Urocolius stratus → myšovce 
uškárik vrchovský → škovránokovité 

Obr. 82. Vajíčko vtákov (1 – žĺtkové pútka, 2 – hustý bielok, 3 – 
riedky bielok, 4 – zárodočný terčík, 5 – vaječná škrupina, 6 – 
vonkajšia a vnútorná papierová blana, 7 – vzduchová komôrka, 8 
– žĺtková membrána, 9 – latebra, 10 – svetlý žĺtok, 11 – tmavý 
žĺtok) (podľa GAISLER 1983, BEZZEL 1990,  ČERNÝ 2005). 
 
vajíčko – vtáčie vajíčka majú napriek značnej 
tvarovej aj farebnej variabilite jednotnú stavbu 
(Obr. 82.). Na povrchu je vajíčko kryté vaječ-
nou škrupinou – testa, ktorá ho chráni pred poš 
kodením. Je zložená z tzv. kutikuly, čo je vrst-
va hrubá 0,5 – 12,8 μm. Zložená je zo zmesi 
bielkovín, cukrov a tukov vytvárajúcej akýsi 
voskový povlak povrchu vajíčka. Pod touto ten 
kou vrstvou sa nachádza tvrdá vápenatá kryšta-
lická vrstva z kolmo vedľa seba postavených 
stĺpčekov o výške 3 - 8 μm. Najmohutnejšia je 
stredná časť škrupiny, ktorá má hubovitú 
štruktúru a hrúbku až 200 μm. Tvorená je dl-
hými a masívnymi vápenatými stĺpcami. Z 
podobných stĺpcov sa skladá aj najvnútornejšia 
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časť škrupiny označovaná ako mamilárna. Pri 
tvorbe škrupiny vzniká táto vrstva ako prvá. 
Škrupina vtáčieho vajíčka nie je celistvá, ale je 
prepojená sieťou kanálikov, ktoré umožňujú 
zárodku prijímať z atmosféry kyslík. Pre tento 
plyn sú ľahko priepustné aj ďalšie obaly vajíč-
ka – vonkajšia a vnútorná papierová blana 
umiestnené tesne pod škrupinou. Na tupom 
vaječnom póle sa obe blany rozostupujú a vy-
tvárajú vzduchovú komôrku. Tá sa počas inku-
bácie zväčšuje, čo spôsobuje nadnášanie už 
inkubovaných vajíčok na rozdiel od vajíčok 
neinkubovaných. Počas inkubácie čerpá záro-
dok potrebný vápnik priamo zo škrupiny, ktorá 
sa tým postupne stenčuje, čo zároveň mláďa-
tám uľahčuje liahnutie. Na vlastnej žĺtkovej 
guli pokrytej žĺtkovou membránou (membrana 
vitellina) je zárodočný terčík (discus germina-
lis), z ktorého vzniká zárodok. Na animálnom 
póle pod zárodočným terčíkom vytvára žĺtok 
útvar (latebra), ktorý v podobe stopky zasahuje 
až do stredu žĺtka. V čerstvo znesenom vajíčku 
už ryhovanie (diskoidálne) po fázu 2 zárodoč-
ných listov prebehlo, ale embryonálny vývin 
pokračuje až počas inkubácie. V takomto stave 
prežije embryo až niekoľko týždňov do doby 
kým samica nezačne zahrievať vajíčko. Žĺtok 
je obalený bielkom, ktorý je ukladaný postup-
ne v 4 vrstvách. Najvrchnejšiu vrstvu predsta-
vuje tzv. riedky bielok, pod ktorým je vrstva 
hustého bielku a ďalšia vrstva bielku tekutého. 
Okolo žĺtka je vytvorená aj membrana chalazi-
fera, z ktorej vznikajú stočené žĺtkové pútka – 
chalázy (chalazae). Tieto udržujú stredovú 
polohu žĺtkovej gule, tlmia otrasy, čím zabra-
ňujú poškodeniu žĺtka so zárodkom. Podstat-
nou funkciou pútok je aj automatické otáčanie 
zárodočného terčíka vždy smerom hore. Štruk-
túra žĺtka je podobne vrstevnatá ako je to v 
prípade bielka. Tvorené je vrstvami žltého, na 
tuky bohatého žĺtka, medzi ktorými sú vrstvy 
bieleho (svetlého) žĺtka, chudobného na tuky a 
vaječný pigment. U nekŕmivých druhov vtákov 
je žĺtková guľa v priemere dvojnásobná v po-
rovnaní s kŕmivými druhmi. Dôvodom je ne-
vyhnutnosť vytvorenia energetických rezerv (v 
podobe zostatkového žĺtka) pre prvé 3 – 4 dni 
života nidifúgnych mláďat, kedy sa učia loviť 
a zbierať potravu. Tvar a sfarbenie vajíčok sa u 
jednotlivých skupín vtákov výrazne odlišuje. 
Sovy, rybáriky a turakovia znášajú vajcia guľo-
vitého tvaru, rýchlo lietajúce vtáky, ako sú dáž-
ďovníky, lastovičky a kolibríky, majú vajíčka 
pretiahnutého až eliptického tvaru. Väčšina 
vtákov znáša vajíčka typického vajcovitého 
tvaru. Čisto biele vajíčka bez škvŕn majú duti-
nové hniezdiče prípadne druhy, ktorých predok 
bol dutinovým hniezdičom. Sú to predovšetkým 
→ ďatle, → rybáriky, → včeláriky, → papagá-
je, → belorítky, → brehule, ale aj → dážďovní-
ky a → holuby. Biele vajcia majú aj → potápky. 
Rodičia však znášku prikrývajú rozkladajúcim 
sa rastlinným materiálom, čo po dlhšej dobe 

spôsobuje hnedasté zafarbenie vajíčok. Svetlo 
modré vajíčka kladú niektoré → kukučky, → 
kormorány a → suly. Žltozelené až sivozelené 
vajíčka majú → kačice. Vtáky hniezdiace na 
zemi kladú vajíčka so škrupinou výrazne po-
dobnou zafarbeniu a štruktúre podkladu, na 
ktorom je znáška umiestnená. Najmenšie vajíč-
ka s hmotnosťou 0,3 g znášajú → kolibríky. 
Naopak najväčšie vajce má → pštros dvojprstý 
(1600 g).                   KS 
Vanellus vanellus → cibík chochlatý 
včelár lesný → včelár obyčajný 
včelár obyčajný/včelár lesný (Pernis apivo- 
rus) – čeľaď → jastrabovité (Accipitridae), rad 
→ dravce (Falconiformes). Je dravec strednej 
veľkosti, rozpätie krídiel dosahuje okolo 130 
cm. Včelár je potravne vysoko špecializovaný 
druh dravca, ktorý sa živí hmyzom, prevažne 
osími larvami. Larvy získava vyhrabávaním z 
ich podzamných hniezd, na čo má prispô-
sobené nohy, ktorých prsty nie sú natoľko 
zahnuté a pripomínajú skôr nohy → hrabav- 
cov. Pred žihadlami ôs je včelár chránený 
drobným hustým operením v okolí zobáka. Je 
to druh hniezdiaci vo vhodných biotopoch vo 
veľkej časti Slovenska. Je sťahovavý, zimuje v 
Afrike.             MB 

Obr. 83. Včelárik zlatý (Merops apiaster) (podľa BEZZEL 1985). 
 
včelárik zlatý (Merops apiaster) – čeľaď → 
včelárikovité (Meropidae), rad → krakľovce 
(Coraciiformes), veľkosť 28 cm, hmotnosť 50 
– 60g (Obr. 83.). Je veľmi pestro sfarbený. 
Temeno, šiju a hornú časť chrbta má gaštano-
vohnedé, zadnú časť chrbta zlatožltú. Cez oko 
sa mu tiahne čierny pás, pod ním je zelený. 
Brada a hrdlo sú žlté a čiernym pásom oddele-
né od modrých pŕs, ktoré prechádzajú nižšie do 
modrozeleného sfarbenia brucha. Vyskytuje sa 
v otvorenej krajine so skupinami stromov, 
zväčša v blízkosti tokov s piesčitými strmými 
stenami, v ktorých si vyhrabáva hniezdne duti-
ny. Často hniezdi aj v rôznych odkryvoch ale-
bo úvozoch ciest. Rozšírený je v teplých a su-
chých oblastiach Európy, Afriky a Ázie. Je sťa-
hovavý. Zimuje v južnej a tropickej Afrike. V 
južnej Afrike aj hniezdi. K nám prilieta začiat-
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kom mája. Po prílete vytvára páry a toká. Obaja 
partneri vyhrabávajú zobákom noru, pričom 
nohami vyhadzujú hlinu. Hniezdna nora je dlhá 
75 – 150 cm a na konci má kotlinku bez výstel-
ky. Hniezdi raz ročne. Znáška začína koncom 
mája až júna, niekedy až v júli. Obsahuje 5 – 6 
vajíčok, ktoré sú biele, prípadne jemne žltkavé. 
Inkubácia začína po znesení 1. vajíčka a trvá 20 
– 22 dní. Na vajíčkach sa striedajú obaja rodi-
čia. Mláďatá v hniezde kŕmia okolo 20 dní a 
ešte po vyletení asi 2 týždne. Potravu tvorí 
hmyz, najmä blanokrídlovce, vážky, chrobáky, 
dvojkrídlovce, ktoré lovia počas letu.       PP 
včelárikovité (Meropidae) – čeľaď pestro 
sfarbených vtákov patriacich do rad → krak-
ľovce (Coraciiformes). Majú dlhý, štíhly, 
mierne zahnutý zobák, krátke nohy, dlhé špica-
té krídla a predĺžené prostredné chvostové pe-
rá. Živia sa hmyzom, ktoré lovia za letu. 
Hniezdia v kolóniách, vo vyhrabaných zem-
ných norách. Žijú v suchších a teplejších bio-
topoch. Známych je 7 rodov a 25 druhov, ktoré 
obývajú tropické a subtropické pásmo Eurázie 
a Afriky. U nás žije 1 druh → včelárik zlatý.PP 
veslonožce (Pelecaniformes) – rad vodných 
vtákov strednej veľkosti. Všetky 4 prsty majú 
spojené plávacou blanou. Majú veľký zobák, 
prispôsobený rôznej technike lovu rýb, prípad-
ne menší alebo väčší hrdelný vak. Kostra je 
pneumatizovaná, nepotápavé → pelikány, → 
suly a → fregaty majú všetky kosti duté. Chrb-
tové stavce sú opistocélne. Kosť radličnú (vo-
mer) majú len → fregaty a faetony. Úplne vy-
vinuté nozdry majú len faetony, ostatné veslo-
nožce ich majú v rôznej miere zakrpatené; 
kormorány a suly ich majú dokonca úplne zras-
tené. V súvislosti s ichtyofágiou došlo v rôznom 
stupni aj k redukcii jazyka. Ich perie je tvrdé a 
husté, zvyčajne bez pakostrnky (hyporhachys). 
Prachové perie je nielen na perniciach, ale i na 
holinách. Majú 11 ručných letiek, z ktorých 1. 
je spravidla malá. Patrí sem 6 čeľadí → faeto-
novité, → pelikánovité, → sulovité, → kormo-
ránovité, → anhingovité, → fregatovité.      ZO 
víchrovníčkovité (Hydrobatidae) – čeľaď, rad 
→ rúrkonosce (Procellariiformes). Malé až 
stredne veľké (13 – 25 cm) vznášajúce sa vtáky 
s jednou rúrkovitou nozdrou, tenkým na konci 
hákovitým zobákom. Medzi prstami majú plá-
vacie blany. Zvyčajne sú tmavosivo až čierno 
sfarbené s belavou spodnou stranou tela. Patrí 
sem 21 druhov. Žijú na všetkých oceánoch.  ZO 
víchrovník l´Herminierov → víchrovníkovité 
víchrovník ľadový → víchrovníkovité 
víchrovník sivý → víchrovníkovité 
víchrovníkovité (Procellariidae) – čeľaď, rad 
→ rúrkonosce (Procellariiformes). Stredne 
veľké až veľké morské vtáky s kompaktným 
telom, dlhými úzkymi krídlami a rúrkovitými 
nozdrami. Dĺžka tela 25 – 99 cm. Sú kozmopo-
litne rozšírené vo všetkých oceánoch, najväč-
šiu druhovú diverzitu dosahujú na južnej polo-
guli. Veľkú časť života strávia na mori, čomu 

prispôsobili svoju morfológiu a štýl života. Sú 
jedným z mála výhradne morských radov vtá-
kov. Jedným z ich najnápadnejších znakov je 
dlhý zahnutý zobák s rúrkovitými nozdrami s 
charakteristickou stavbou rohoviny, ktorý čas-
to slúži ako identifikačný znak. Nozdry sú 
umiestnené pozdĺž vrcholu zobáka a môžu 
ústiť do jednej rúrky (Macronectes halli), prí-
padne do dvoch víchrovník l´Herminierov 
(Puffinus lherminieri). Víchrovníky sú schopné 
nájsť si potravu podľa vetra na základe výbor-
ného čuchu, ktorý im okrem toho umožňuje 
nájsť svoje hniezdo aj potme. Hniezdia v koló-
niách, na miestach, kde majú prístup k moru, 
kolónia víchrovníka sivého (Puffinus griseus) 
môže mať až 2,5 milióna párov. Ostrý necht na 
konci zobáka slúži na lov koristi. Sú veľmi dob- 
rí letci, strávia celé hodiny vo vzduchu využí-
vajúc vzdušné prúdy. Na rozdiel od albatrosov 
víchrovníky vydržia dlhšie mávať krídlami, 
ľahšie vzlietajú a zdržiavajú sa dlhšie na zemi. 
Takmer všetky druhy sa živia výlučne na mori.  

Obr. 84. Fulmar ľadový (Fulmausr glacialis) (podľa BEZZEL 1985). 
 
Spôsob lovu a typ koristi závisia na morfológii 
jednotlivých druhov. Veľké druhy napríklad 
Macronectes giganteus vyhľadávajú potravu 
hlavne na a pri pobreží, ktorou sú mŕtvoly tu-
leňov (Arctocephalus), → tučniakov rodov 
Eudyptes a Aptenodytes, v zime mimo hniez-
denia chytajú aj ryby. Poznáme 70 druhov, (z 
nich 17 je ohrozených), napríklad Macronectes 
giganteus žije cirkumpolárne v Antarktíde, kde 
hniezdi. Meria 86 – 99cm, samček váži 5 kg, 
samička 3,8 kg a rozpätie krídiel má 185 – 205 
cm. Hniezdi na zatrávnenej, prípadne holej 
zemi. Väčšinu roka strávi pozdĺž pobrežia kvô-
li potrave, kde loví tulene, tučniaky, mladé 
víchrovníky, ktoré utopí, ubije. Hniezdiť začí-
na v októbri, vytvára voľné kolónie do 300 
párov. Hniezdo tvorí malý kopček z kameňov, 
prípadne z trávy, na vrchu s jamkou. Znáša 1 
vajíčko, inkubácia trvá 55  – 66 dní, pričom sa 
rodičia striedajú po 2 – 12 dňoch. Mláďatá 
vylietajú po 104 – 132 dňoch. Pohlavne do-
spievajú až po 6 – 7 rokoch. Fulmar ľadový 
(Fulmarus glacialis) meria 45 – 50 cm, samček 
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835 g, samička 700 g. Jeho rozpätie krídiel 
dosahuje 102 – 112 cm (Obr. 84.). Žije v oceá-
noch na severnej popoguli. Živí sa rybami, 
planktónom, odpadkami rýb. Hniezdiť začína v 
máji, tvorí kolónie do jamky znáša 1 vajíčko, 
inkubácia ktorého trvá 47 – 53 dní. Rodičia sa 
striedajú po 1 – 11 dňoch. Mláďatá vylietajú 
po 46 – 53 dňoch od vyliahnutia. Pohlavne 
dospievajú po 5 a viac rokoch.       ZO 
Vireo griseus → Vireonidae  
Vireo solitarius → Vireonidae 
vireonidae → vireovité 
vireovité (Vireonidae) – čeľaď, rad → spevav-
ce (Passeriformes). Malé vtáky nížinných lesov 
s nápadným vzhľadom – na vrchu tela sú pre-
važne tmavoolivovozelené, na spodnej strane 
biele. Sú rozšírené len v Severnej a Južnej 
Amerike. Meno Vireo odvodené z latinčiny 
znamená zelené sfarbenie. Zobák skôr krátky a 
široký, čiastočne zahnutý. Krídla majú 10 ruč-
ných letiek, vonkajšie sú veľmi krátke alebo 
zakrpatené. Zobák je cylindrický, na konci 
mierne zahnutý nadol, pomerne veľký k veľko-
sti týchto druhov. Živia sa hmyzom vrátane 
všetkých chlpatých i nechlpatých húseníc. 
Hniezdo býva umiestnené na stromoch a pos-
tavené z drobných konárikov. O potomstvo sa 
starajú obaja rodičia. Žijú prevažne v lesných 
biotopoch. Rozšírené sú na americkom konti-
nente a karibských ostrovoch. Poznáme nece-
lých 50 druhov, patria sem napríklad severoa-
merické druhy Vireo solitarius a V. griseus 
(Obr. 85.), ktorý je 11 – 14 cm dlhý, žije v húš-
tinách a jeho hniezdo v podobe šálky je zavese-
né nízko na kríkoch. Znáša 3 – 5 bielych vajíčok 
s drobnými tmavohnedými škvrnami.        PP 

Obr. 85. Vireo griseus (podľa HARRISON 1975). 
 
vlha hájová → vlhovité 
vlha obyčajná → vlhovité 
vlhovité (Oriolidae) – čeľaď, rad → spevavce 
(Passeriformes). Malé až stredne veľké vtáky s 
dĺžkou 23 – 25 cm. Pestro sfarbené s veľkou 
hlavou so silným dlhším zobákom. Krídla s 10 
ručnými letkami. Prevažne stromové vtáky 
žijúce samotársky a živiace sa hlavne bezsta-
vovcami. Známych 26 druhov, žijúcich predo-
všetkým v južnej Ázii a v Afrike, u nás žije 1 
druh – vlha obyčajná/vlha hájová (Oriolus 

oriolus) s charakteristickým flautovým hlasom. 
Dĺžka 24 cm, hmotnosť 65 – 67 g. Samček je 
nápadný žltým sfarbením až na krídla a chvost, 
ktoré sú čierne, samička na vrchnej strane ze-
lená, na spodnej sivá so sivočiernymi čiarkami, 
krídla a chvost má olivovohnedé. Rozšírená je 
v Európe, Ázii. Je sťahovavá, naše populácie 
zimujú v južnej Afrike. Na jar prilieta v kon-
com apríla, v máji a odlieta v auguste, začiat-
kom septembra. Žije v listnatých lesoch, par-
koch, záhradách, vetrolamoch a pod. v nižších 
nadmorských výškach. Hniezdi od mája do 
júla 1x ročne. Hniezdo, ktoré stavia samička je 
umiestnené vo vidlici stromu a je postavené z 
trávy, machu lyka a pod. Samička znáša 3 – 5 
bielych vajíčok s tmavými škvrnami a bodkami 
(6,8 g, 30,5 x 21,3 mm). Samička sedí 14 – 17 
dní, samček ju môže kŕmiť. Mláďatá kŕmia 
obaja rodičia 16 – 17 dní. Po vyletení ostáva 
rodina spolu až do odletu na zimovisko. Živia 
sa chrobákmi, motýľmi, dvojkrídlovcami, pa-
vúkmi, slimákmi a pod.        ZO 
vodnár obyčajný/vodnár potočný (Cinclus 
cinclus) – čeľaď → vodnárovité (Cinclidae), 
rad → spevavce (Passeriformes). Vrch hlavy a 
lopatky hnedé, chrbát tmavosivý, hrdlo a prsia 
biele, zvyšok hrdzavohnedý. Okrem nápadné-
ho sfarbenia nás upúta krátkym chvostom. Žije 
pri potokoch a riekach s čistou vodou, v zime 
sa čiastočne stiahne do nižších polôh na neza-
mrznuté časti tokov. Hniezdi od marca do júna 
1 x, zriedkavo 2 x ročne. Miesto na hniezdenie 
vyberá samček. Je umiestnené v dutine alebo 
vo výklenku vo výške od 0,25 po 3 m nad vo-
dou. Je postavené z machu so zabudovanými 
steblami, listami a výstelka zo suchého, zvy-
čajne bukového lístia. Vodnár je verný svojmu 
hniezdu, každoročne používa rovnaké, len ho 
opraví a nanovo vystelie. Samička znáša 3 – 6  
bielych vajíčok (4,0 g, 25,6 x 18,6 mm), na 
ktorých sedí (14 dní) od posledného vajíčka, 
ktoré znáša denne. Do 8. – 10. dňa ich samička 
zahrieva. Z hniezda vylietajú po 3 týždňoch, 
pri vyrušení však vyskočia z hniezdo už vo 
veku 14 dní. Po vyletení z hniezda sú schopné 
ihneď behať aj pod vodou. Živia sa krivákmi, 
larvami potočníkov a pošvatkami.      ZO 
vodnár potočný → vodnár obyčajný 
vodnárovité (Cinclidae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Druhy s krátkym zava-
litým telom, veľkou hlavou a dlhším rovným 
zobákom a krátkym chvostom. Ich veľkosť sa 
pohybuje od 14 – 19 cm. Patria sem druhy s 
málo pneumatizovanou kostrou, hustým ope-
rením, prachovým perím aj na holinách a za-
krytými ušnými otvormi. Sú to prispôsobenia k 
zvláštnemu spôsobu života. Žijú na brehoch 
čistých tečúcich vôd, pobehujú po ich dne, kde 
zbierajú potravu. Umožňujú im to aj krátke 
krídla a silné nohy s krátkymi prstami. Sú roz-
šírené v Európe, mozaikovite v Ázii, severnej a 
južnej Ameriky. Patrí sem 5 druhov, z ktorých 
→ vodnár potočný, žije aj u nás.       ZO 
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volavka biela → volavkovité 
volavka popolavá → volavkovité 
volavka purpurová → volavkovité 
volavka striebristá → volavkovité 
volavka vlasatá → volavkovité 
volavkovité (Ardeidae) – čeľaď, rad → brodiv-
ce (Ciconiiformes). Veľké a stredne veľké (27 – 
140 cm) štíhle vtáky s dlhým zobákom, krkom a 
nohami, s bohatým mäkkým operením. Sú roz-
šírené po celej Zemi, žijú pri vodách. Majú 11 
ručných letiek a 8 – 12 kormidlových pier. Na 
prsiach a kostrči majú ostrovčeky prachového 
peria. Okraje špicatého zobáka majú pred kon-
com jemné zúbky. Krčných stavcov majú 19 – 
20, ich zvláštna stavba a predĺženie 6. stavca 
dovoľuje esovité ohnutie krku a jeho prudké 
vymrštenie pri love koristi. Známych je 60 dru-
hov. Z našich napríklad bučiak veľký/b. trsťový 
(Botaurus stellaris) žijúci v trsti pri rybníkoch a 
riekach, dosahujúci hmotnosť 1200 – 1900 g, 
menší podobne žijúci bučiačik obyčajný/b. mo-
čiarny (Ixobrychus minutus), dorastajúci do 
hmotnosti 124 – 170 g, chavkoš nočný/bučiak 
nočný (Nycticorax nycticorax), okolo 600 g, ale 
aj čaplička vlasatá/volavka vlasatá (Ardea rallo-
ides), beluša veľká/v. biela (Egretta alba), b. 
malá/v. striebristá (E. garzetta), v. purpurová 
(Ardea purpurea) a volavka popolavá, (A. cine-
rea) (Obr. 86.).         ZO 

Obr. 86. Volavka popolavá  (Ardea cinerea). 
 
vrabcovité (Passeridae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes). Malé druhy, majú krát-
ky a silný zobák, a krátke nohy. Sfarbenie je 
rôznorodé, u väčšiny druhov sa uplatňujú sivé 
alebo hnedé farby. Vyvinutý je sexuálny di-
morfizmus. Spev je veľmi jednoduchý. Žijú 
skôr v otvorenej krajine, na okrajoch lesov, v 
skalnatých, stepných alebo savanových bioto-
poch, taktiež v blízkosti mokradí. Sú spoločen-
ské, často hniezdia v kolóniách. Živia sa rôz-
nymi semenami, mláďatá sú kŕmené hmyzom a 
bezstavovcami. Pôvodne boli rozšírené v Af-
rike a Eurázii, človek ich však rozšíril na 

všetky kontinenty s výnimkou Antraktídy. 
Známe sú 4 rody a 35 druhov. U nás hniezdi 
→ vrabec domový a → vrabec poľný. V mi-
nulosti boli zaraďované do čeľade → pletiar-
kovité (Ploceidae). Bližšie príbuzenské vzťa-
hy však majú k čeľadi → trasochvostovité a 
→ vrchárkovité.               PP 
vrabec domový (Passer domesticus) – čeľaď 
→ vrabcovité (Passeridae), rad → spevavce 
(Passeriformes), veľkosť 14 – 15 cm, hmot-
nosť 24 – 38 g. Jeden z najznámejších druhov 
vtákov. Vyznačuje sa výrazným pohlavným 
dimorfizmom. Základné sfarbenie sivohnedé. 
Samec ma kontrastnejšie sfarbenú hlavu – sivé 
temeno má lemované hnedými nadočnými 
pruhmi a hnedou šijou, pod zobákom má čier-
nu škvrnu. Samica nemá takú výraznú kresbu a 
jej sfarbenie je nenápadné. Zobák je silný, ku-
žeľovitý. Vyskytuje sa všade v okolí ľudských 
sídel a v kultúrnej poľnohospodársky využíva-
nej krajine od nížin až do vysokých horských 
polôh. Pôvodne bol rozšírený v palearktickej 
oblasti, ale v súčasnosti je kozmopolitný. 
Predpokladá sa, že jeho pôvodnou vlasťou je 
oblasť prednej až strednej Ázie, odkiaľ sa roz-
šíril po celej Eurázii a Afrike. Na väčšine areá-
lu je stály, iba niektoré populácie zo stred. 
Ázie sú sťahovavé. Výrazne sociálny vták. 
Hniezdia väčšinou v kolóniách. Hniezdo býva 
umiestnené na rôznych miestach: v ľudských 
stavbách, v štrbinách skál, v zemných norách, 
v hniezdach dravcov, bocianov alebo lastovi-
čiek a niekedy aj voľne v korunách stromov. V 
našich podmienkach hniezdi 2 – 5 x za rok, v 
Indii však až 7 x. Hniezdo stavia zo stoniek, 
koreňov a listov rôznych druhov rastlín, pri-
miešané môžu byť aj povrázky, kúsky textilu, 
vata, srsť a perie. Hniezdo stavajú obaja part-
neri. V znáške býva 2 – 6 vajíčok, zväčša 4 – 
5. Ich sfarbenie je premenlivé. Na bielom ale-
bo špinavobielom podklade sú popolavo sivé, 
sivé alebo sivohnedé škvrny, ktoré sú spravidla 
veľmi husté a úplne prekrývajú základné sfar-
benie. Posledné znesené vajíčko sa od ostat-
ných líši tým, že má veľmi riedke škvrny. Va-
jíčka znáša samica denne, inkubácia začína po 
znesení posledného a trvá 10 – 15 dní, prie-
merne 12 – 13 dní. Mláďatá sú na hniezde kŕ-
mené 12 – 16 dní a po vyletení ešte približne 
10 dní. Po určitom čase sa spájajú do kŕdľov, 
ku ktorým sa po skončení hniezdenia pripájajú 
aj dospelé vtáky. Najvyšší zaznamenaný vek je 
13 rokov. Potrava je prevažne rastlinná. Tvoria 
ju väčšinou semená kultúrnych rastlín, na jeseň 
aj semená burín a tráv. Živočíšna potrava, 
najmä rozličné druhy hmyzu a pavúkov, pre-
vláda najmä v máji až auguste. Touto potravou 
sú kŕmené mláďatá.         PP 
vrabec poľný (Passer montanus) – čeľaď → 
vrabcovité (Passeridae), rad → spevavce (Pas-
seriformes), veľkosť  13 – 14 cm, hmotnosť 16 
– 27 g (Obr. 87.). Nemá vyvinutý výrazný po-
hlavný dimorfizmus. Na hlave má gaštanovo-
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hnedú čiapočku, ktorá siaha až na šiju, tvár má 
bielu s čiernou škvrnou, čierna škvrna je aj na 
brade a hrdle. Jej veľkosť sa líši podľa pohla-
via. Na chrbtovej strane je hnedý s pozdĺžnymi 
tmavými škvrnami, na brušnej svetlohnedý. 
Zobák má kužeľovitý, sivočierny. Vyskytuje sa 
v otvorenej krajine so sadmi, alejami a menší-
mi lesmi, tiež v blízkosti ľudských sídel, ale 
skôr na okrajoch miest a dedín. V oblastiach, 
kde sa nevyskytuje → vrabec domový žije v 
prostredí typickom pre tento druh. Rozšírený je 
v palearktickej oblasti, za jeho pôvodnú vlasť 
sa považuje východná Ázia. Introdukovaný bol 
aj do severnej Ameriky, Austrálie, na Filipíny 
a tichomorské ostrovy. Stály, ale niektoré po-
pulácie sú čiastočne sťahovavé. Hniezdi jed-
notlivo, ale na miestach s dostatkom dutín vy-
tvára aj väčšie kolónie. Hniezdi v dutinách 
stromov alebo v skalných štrbinách, v zem-
ných norách a v hniezdach → dravcov alebo 
→ bocianov. Hniezdo zo stebiel tráv, rastlin-
ných stoniek, vetvičiek, machu, lístia, korien-
kov zapĺňa zvyčajne celú dutinu. Často v ňom 
bývajú zapletené aj perá, srsť, rôzne vlákna, 
kúsky umelej hmoty. Nad kotlinkou je zhora 
vytvorená klenba. V našich podmienkach hniez- 
di 2 – 3 x za rok, ale v oblasti južnej Európy aj 
4 x a v tropickom pásme 5 x. Vytvára trvalé 
páry hniezdiace v jednej dutine niekoľko rokov.  
Znáška začína v apríli prípadne začiatkom má-
ja. Obsahuje 3 – 6, výnimočne až 8 vajíčok s 
rozmanitým sfarbením. Na bielom podklade sú 
svetlohnedé, tmavohnedé až tmavé škvrny, 
ktoré často úplne prekrývajú základné sfarbe-
nie. Posledné vajíčko sa od ostatných vajíčok 
výrazne líši podobne ako je to u → vrabca do-
mového. Inkubácia trvá 12 – 13 dní. Mláďatá 
sa liahnu v priebehu 1 – 2 dní. Rodičia ich na 
hniezde kŕmia 13 – 16 dní a po vyletení ešte 
asi týždeň. Neskôr sa zhlukujú do kŕdľov, ku 
ktorým sa po skončení hniezdenia pripájajú 
dospelé vtáky. V septembri začína jesenný tok, 
keď páry obsadzujú dutiny a stavajú hniezda. 
Počas zimy využívajú obsadené dutiny na no-
covanie. V rastlinnej zložke potravy prevládajú 
semená rôznych tráv, menej semená kultúr-
nych rastlín. Živočíšnou zložkou (hmyzom 
rozličných vývinových štádí, pavúkmi, mäk-
kýšmi) kŕmi najmä mláďatá.        PP 

Obr. 87. Vrabec poľný (Passer montanus). 

vrana obyčajná/vrana túlavá (Corvus coro-
ne) – čeľaď → krkavcovité (Corvidae), rad → 
spevavce (Passeriformes), 45 až 50 cm, hmot-
nosť 450 – 600 g. Rozšírená je v Eurázii, ok-
rem arktických a tropických oblastí a v severo 
východnej Afrike (Egypt). Na našom území sa 
vyskytujú dva poddruhy. Corvus corone cornix 
má hlavu, hruď, letky a chvost čierny, zvyšok 
tela je sivý. Tento poddruh je rozšírený od 
strednej Európy po západnú Sibír. Corvus co-
rone corone je celá čierna. Rozšírená je najmä 
v západnej Európe. Hranica medzi výskytom 
týchto dvoch poddruhov prechádza cez Mora-
vu, na Slovensku na Záhorí. V oblastiach, kde 
sa oba poddruhy stretávajú môže dochádzať ku 
kríženiu. Niektorí autori rozlišujú tieto pod-
druhy ako samostatné druhy. Vyskytuje sa 
prevažne v otvorenej krajine s poľami, lúkami 
a lesmi. V poslednom období hojne preniká do 
mestských aglomerácií, kde hniezdi. Hniezdo 
si stavia na stromoch. Páry sú zvyčajne trvalé. 
Znáška začína v marci až apríli. Obsahuje 3 až 
6 svetlomodrých, modrozelených resp. zelen-
kavých vajec s fialovosivými škvrnami. Inku-
bácia trvá 17 až 20 dní. Na vajíčkach sedí iba 
samica, samec jej prináša potravu. Mláďatá zo 
začiatku kŕmi samec, samica ich zahrieva, ne-
skôr kŕmia obaja. Na hniezde zostávajú 30 až 
35 dní. Pohlavne dospievajú vo veku 3 až 4 
rokov. Potrava je veľmi rôznorodá. Sú to rôzne 
zdochliny, ďalej malé cicavce, zranené vtáky, 
vtáčie vajíčka, ryby, žaby, mäkkýše, hmyz, z 
rastlinnej potravy semená tráv, zemiaky, repa 
a rôzne bobule.                PP 
vrana túlavá → vrana obyčajná 
vratiprst → typy nôh vtákov 
vrchárka červenkavá → vrchárkovité 
vrchárka modrá → vrchárkovité 
vrchárkovité (Prunelidae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes). Menšie druhy vtá-
kov (dĺžka 12 – 18 cm) s krátkym, rovným 
zobákom, štíhle nohy a oblé krídla. Obe pohla-
via rovnako sfarbené alebo len málo odlišné. 
Obývajú kroviny, potravu zbierajú na zemi. 
Vrchárkovité sú endemickou čeľaďou palear-
ktickej oblasti, patrí sem 12 druhov. U nás 
hniezdia 2 druhy. Hojnejšia je vrchárka modrá 
(Prunella modularis) je rozšírená v kontinen-
tálnej Európe. Jej nenápadné sfarbenie vytvára 
sivomodrá hlava a prsia a hnedý chrbát s tmav-
ším čiarkovaním. Patrí k čiastočne sťahova-
vým druhom, naše populácie sú prevažne ťaž-
né. Zimujú v južnej Európe. Na jar prilietajú v 
marci a odlietajú v októbri. Najčastejšie sa 
vyskytujú v smrekových a zmiešaných lesoch, 
ale hniezdia aj v listnatých lesoch. Hniezdia 2 
x ročne od apríla do júla, hniezdo býva umies-
tnené pri kmeni, prípadne v hustých vetvičkách 
je postavené hlavne z machu a tenkých vetvi-
čiek a vyslané jemnou trávou a srsťou. Samič-
ka znáša 4 – 5 modrozelených vajíčok (2,1 g, 
19,5 x 14,5 mm). Sedí na nich len samička, od 
posledného, niekedy od predposledného vajíč-
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ka Po 12 – 14 dňoch sa liahnu mláďatá, ktoré 
kŕmia obaja rodičia, a po 13 – 14 dňoch opúš-
ťajú hniezdo. Živia sa na jar a na jeseň zmieša-
nou, v lete živočíšnou a v zime rastlinnou po-
travou. Vo vysokohorskom prostredí alpín-
skych holí a skál žije aj príbuzná vrchárka čer-
venkavá (Prunella collaris).      ZO 
Vultur gryphus → kondory 
výchova mláďat – proces starostlivosti 
o mláďatá od ich vyliahnutia z vajíčok až po 
ich opustenie hniezda resp. do osamostatnenia 
mláďat. Počas tejto doby sa rodičia rôznym 
spôsobom starajú o potomstvo, pričom ich 
kŕmia, chránia pred nepriaznivým počasím 
resp. pred predátormi. Podľa stupňa starostli-
vosti rodičov o mláďatá rozoznávame uvedené 
typy mláďat: mláďaťa supernekŕmivé (suprep-
rekociálne) – od vyliahnutia sú úplne nezávislé 
od rodičov (napr. → tabonovité); mláďatá ne-
kŕmivé (prekociálne) – mláďatá sa liahnu s 
vyvinutým prachovým perím, hneď po vyliah-
nutí sú schopné samostane sa pohybovať, 
vzhľadom na to, že nemajú vyvinutú termore-
guláciu, musia ich rodičia zahrievať a vodiť, 
potravu si však zberajú samé (napr. → kačico-
vité); mláďatá vodivé (subprekociálne) – po 
vyliahnutí opúšťajú hniezdo, avšak rodičia ich 
vodia a kŕmia (napr. → žeriavy, → potápky, 
→ hokovité); mláďatá polokŕmivé (semipreko-
ciálne) – po vyliahnutí zostávajú na hniezde a 
rodičia ich kŕmia, majú vyvinuté operenie 
(napr. → čajkovité, → alkovité); mláďatá pr-
vokŕmivé (semialtriciálne) – po vyliahnutí ma-
jú vyvinuté operenie a zmyslové orgány, nie sú 
však schopné samostatne sa živiť a nemajú 
vyvinutú schopnosť termoregulácie (napr. → 
volavkovité, → dravce); mláďatá kŕmivé (al-
triciálne) – po vyliahnutí sú úplne odkázané na 
starostlivosť rodičov, liahnu sa holé, resp. s 
riedkym prachovým perím a slepé, nemôžu sa 
ani samostatne pohybovať (napr. všetky → 
spevavce, → papagáje, → ďatľovce a iné). V 
staršej literatúre je možné stretnúť sa s delením 
na mláďatá nidifúgne (nekŕmivé) a nidikolné 
(kŕmivé). Dĺžka starostlivosti o potomstvo je u 
jednotlivých skupín rôzna. Najkratšie trvá u 
malých druhov spevavcov, ktoré opúšťajú 
hniezdo po dvoch týždňoch a najdlhšie pri → 
albatrosoch, kde trvá až 300 dní. Po ukončení 
vývinu na hniezde získajú mláďatá tzv. juve-
nilný šat, z ktorého po určitej dobe preperujú 
na šat dospelých vtákov.        PP 
vylučovacia sústava vtákov – má mnohé pla-
zie znaky. Ploché párové obličky (renes) sú 
typu metanefros, majú tri laloky (zriedkavo → 
volavky a kulíky štyri) a sú vtlačené v panve. 
V obličkách sa prvýkrát objavuje Henleova 
kľučka, ktorá zdokonaľuje rezorbciu vody z 
primárneho moču. Tu sú ešte zachované zvyš-
ky vrátnicového obehu. Močový mechúr chý-
ba. Močovody (uretery) sú párne a vyúsťujú v 
strednej časti kloaky (urodeum). Moč obsahuje 
kyselinu močovú a niektoré hlienovité látky. Je 

hustý, belavý, na vzduchu rýchlo hustnúci. 
Špecifickú vylučovaciu funkciu majú nosové 
žľazy (glandulae nasalis) viacerých, najmä mor-
ských vtákov (napr. kormorány, pelikány, vích-
rovníkovité, potáplice, čajky, bahniaky, tučnia-
ky). Nachádzajú sa v priehlbine čelovej kosti a 
vylučujú prebytok soli z morskej vody.       ĽK 
výr skalný (Bubo bubo) – čeľaď → sovovité 
(Strigidae), rad → sovy (Strigiformes), veľ-
kosť 67 – 70 cm, hmotnosť 2 – 3 kg. Naša naj-
väčšia sova. Základné sfarbenie má žltohnedé 
alebo hrdzavo hnedé, na chrbtovej strane 
tmavšie s početnými tmavými pozdĺžnymi 
škvrnami. Má nápadnú veľkú hlavu s dlhšími 
perami, ktoré vytvárajú ušká a výrazné oran-
žové oči. Rozšírený je v celej palearktickej 
oblasti, kde aj zimuje a žije aj v severnej Afri-
ke. Vyskytuje sa v biotopoch, kde nájde dosta-
tok možností na hniezdenie a potravu, ako sú 
napr. skaly alebo zrúcaniny hradov, ale často aj 
používané lomy, v horách aj na nížinách. 
Hniezdu zvyknú byť verní a môžu ho používať 
niekoľko rokov. Tok začína niekedy už v janu-
ári a hniezdenie vo februári až marci. Vajíčka 
znášajú priamo na skalnatom útese alebo obsa-
dia staré hniezdo → dravcov. Znáška obsahuje 
1 – 4 vajíčka, inkubácia trvá asi 35 dní. Mláďa-
tá zostávajú v hniezde 5 – 6 týždňov, ale lietať 
sú schopné až vo veku 9 týždňov. Živí sa vý-
hradne stavovcami, najmä cicavcami a vtákmi. 
V jeho potrave boli nájdené dokonca aj zvyšky 
líšky a z vtákov myšiaka. V zajatí sa dožíva až 
60 rokov, vo voľnej prírode však asi iba 20. V 
minulosti bol dosť prenasledovaný a označo-
vaný poľovníkmi ako škodlivá zver. Používal 
sa na tzv. výrovku – poľovačku na vrany, iné 
→ krkavcovité vtáky a → dravce. Dnes je už 
tento spôsob lovu zakázaný.        PP 
výrik lesný → výrik obyčajný  
výrik obyčajný/výrik lesný (Otus scops) – 
čeľaď → sovovité (Strigidae), rad → sovy 
(Strigiformes), veľkosť 18 – 20 cm, hmotnosť 
75 – 80 g (Obr. 88.). Patrí medzi naše najmen-
šie druhy sov. Sfarbenie je sivé alebo hnedé s 
jemnou tmavšou kresbou. Na brušnej strane je 
svetlejší ako na chrbtovej a po celom tele má 
tmavé škvrny s priečnymi pruhmi. Na hlave 
má malé uška z pierok, ktoré dodávajú hlave 
trocha hranatý tvar. Rozšírený je v Európe a 
strednej Ázii, pričom ťažisko jeho výskytu je v 
Stredomorí. Európske populácie sú sťahovavé, 
zimujú v Afrike od južného okraja Sahary po 
rovník. Stredomorské populácie zvyknú zimo-
vať v mieste hniezdenia. Žije zväčša v nižších 
polohách, hlavne v pahorkatinách. Horským 
oblastiam sa väčšinou vyhýba. Obýva teplo-
milné dubové a hrabové lesy, panónske háje, 
staré ovocné sady, kde hniezdi v dutinách. Zo 
zimovísk prilieta v apríli, kedy začína tok. V 
znáške býva 2 – 8 vajíčok a inkubácia trvá asi 
24 – 26 dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo vo ve-
ku 21 – 22 dní a rodičia ich však aj naďalej 
kŕmia. Potravu tvorí prevažne hmyz, najmä 
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chrobáky a húsenice motýľov, ale aj drobné 
stavovce, mäkkýše, červy.       PP 

Obr. 88. Výrik obyčajný  (Otus scops) (podľa BEZZEL 1985). 
 
výšinárovité (Thinocoridae) – čeľaď, rad → 
bahniaky (Charadriiformes), malé až stredne 
veľké vtáky (16 – 30 cm), rozšírené v Južnej 
Amerike, od hladiny mora až do výšky 5500 m 
n. m. Známe sú 4 druhy. Majú krátky zobák a 
nohy, pomerne dlhé a silné prsty, dobre vy- 
vinutý 1. prst. Žijú na trávnytých plochách, 
polopúšťach a alpínskych stupňoch. Živia sa 
ozobávaním koncov nízkych sukulentných 
rastlín počas chôdze.        ZO 
vývin mláďat → výchova mláďat 
významné vtáčie územie (VVÚ; IBA – Im-
portant bird area) – je označenie územia, 
ktoré je rozhodujúce pre dlhodobú života-
schopnosť populácií ohrozených vtáčích dru-
hov v celom areáli ich rozšírenia. V súčasnosti 
je v Európe zaradených do zoznamu vyše 3600 
významných vtáčích území pokrývajúcich spo-
lu 7 % územia Európy. Najnovší zoznam je z 
roku 2004. Na Slovensku je vytýčených 40 
významných vtáčích území, ktorých celková 
rozloha je 1 384 085 ha, čo predstavuje 28 % 
rozlohy štátu. Patria sem: Morava, Malé Kar-
paty, Sysľovské polia, Sĺňava, Tríbeč, Dunaj-
ské luhy, Ostrovné lúky, Parížske močiare, 
Dolné Považie, Dubnícke štrkovisko, Kráľová, 
Lehnice, Veľkoblahovské rybníky, Milosla-
vov, Pusté Uľany-Zeleneč, Špačince-Nižná, 
Strážovské vrchy, Horná Orava, Malá Fatra, 
Veľká Fatra, Chočské vrchy, Nízke Tatry, Tat-
ry, Poľana, Poiplie, Muránska planina 
a Stolické vrchy, Cerová vrchovina a Rimav-
ská kotlina, Levočské vrchy, Čergov, Volovské 
vrchy, Slovenský kras, Slovenský raj, Slanské 
vrchy, Bukovské vrchy, Vihorlat, Senné, Me-
dzibodrožie, Košická kotlina, Laborecká vr-
chovina, Východoslovenská rovina. Údaje 
o vtáčích populáciách v jednotlivých VVÚ sú 
podkladom pre vyhlasovanie Chránených vtá-
čích území, ktoré sú súčasťou celoeurópskej 
siete chránených území NATURA 2000. KS,PP 
vzduchové vaky vtákov → dýchacia sústava 
vtákov 
Xenus cinereus → kalužiaky 

zamatkovité (Pipridae) – čeľaď, rad → spe-
vavce (Passeriformes), prevažne menšie druhy 
dosahujúce veľkosť 10 až 15 cm. Charakteris-
tické sú krátkym zaokrúhleným zobákom, 
krátkym chvostom, robustným tvarom tela a 
veľkými očami. Stredný prst na nohách je čias-
točne spojený s vedľajším. Samce väčšiny dru-
hov majú svetlé a kontrastné sfarbenie opere-
nia, samice sú matnejšie. Mnohé druhy majú 
arénový spôsob toku. Všetky hniezdne aktivity 
zabezpečuje samica. Hniezdo býva umiestnené 
na konároch. Znáška obsahuje 1 alebo 2 vajíč-
ka, na ktorých sedí asi 20 dní. Živia sa hmy-
zom a drobnými plodmi. Vyskytujú sa v sub-
tropických a tropických oblastiach Strednej a 
Južnej Ameriky. Známych je 52 druhov.       PP 
zamatovcovité (Maluridae) – čeľaď, rad → 
spevavce (Passeriformes), malé druhy dosahu-
júce veľkosť 12 až 25 cm. Charakteristické sú 
dlhším chvostom v porovnaní so zvyškom tela. 
Väčšina druhov nápadne pestrofarebná. Majú 
zaujímavé → partnerké vzťahy. Samica má vo 
svojom teritóriu niekoľko samcov, s ktorými sa 
pári a jedného alfa – samca, ktorý jej pomáha 
pri výchove potomstva. Aj napriek tomu, že sa 
pári aj s ním nie je otcom ani jedného z mlá-
ďat. Väčšinu samcov tvoria potomkovia danej 
samice, avšak veľmi častá je aj migrácia medzi 
týmito skupinami. Živia sa hmyzom a jeho 
larvami. Žijú v rozličných biotopoch od otvo-
renej krajiny, cez plantáže, urbánne až lesné 
biotopy. Vyskytujú sa iba v Austrálii a na No-
vej Guinei. Známych je 25 druhov.       PP 

Obr. 89. Zdochlinár biely (Neophron percnopterus) (podľa 
BEZZEL 1985). 
 
zdochlinár biely/sup biely (Neophron 
percnopterus) – čeľaď → jastrabovité 
(Accipitridae), → rad dravce (Falconiformes) 
(Obr. 89.). Čiernobiely sup so žltou prednou 
časťou hlavy a žltými nohami. Rozšírený 
v južnej Európe, na Arabskom polostrove, 
Afrika, stredná a južná Ázia. Európske popu- 
lácie sú sťahovavé, zimujú južne od Sahary. 
Živí sa zdochlinami, ale aj lovom menších 
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obojživelníkov a plazov. Tvorí dlhoročné zväz- 
ky, hniezdi na skalných rímsach. Znáša 1 - 2 
vajíčka, na ktorých striedavo sedia obaja 
rodičia asi 42 dní. O mláďatá sa starajú obaja 
rodičia, pohlavnú dospelosť dosahujú až po 
piatich rokoch.            ZO 
zebrička → astrildovité 
zelienka → stehlíky 
zelienka obyčajná → stehlíky 
zobákorožcovité (Bucerotidae) – čeľaď, rad 
→ krakľovce (Coraciiformes). Žijú v tropic-
kých lesoch okrem Madagaskaru a Austrálie. 
Veľké vtáky (38 – 160 cm) s dlhým, masívnym 
zobákom, často s prilbou. Stavba zobáka je 
odľahčená, jeho vnútro je vystužené kostenými 
priehradkami, medzi ktorými je vzduch. Stav-
ba ich kostí je podobná, preto je ich kostra 
v porovnaní s inými porovnateľne veľkými 
vtákmi, ľahšia. Okrem toho im zrastajú krčné 
stavce, čím majú spevnenú krčnú chrbticu. 
Perie čiernobiele u väčšiny druhov. Okolo očí 
majú holú pokožku, niekedy aj na hrdle. Zre-
teľné mihalnice. Prvé dva stavce atlas a axis sú 
zrastené. Krátke mohutné, široké chodidlá so 
syndaktylnou nohou. Poznáme 56 druhov.   KS 
zobáľ bielokrký → zobáľovité 
zobáľ čiernochrbtý → zobáľovité 
zobáľ podivný → zobáľovité 

Obr. 90. Zobáľ čiernochrbtý (Rhynchops niger). 
 
zobáľovité (Rhynchopidae) – čeľaď, rad → 
bahniaky (Charadriiformes) (Obr. 90.). Charak 
teristickým znakom je dlhý z bokov sploštený 
zobák, ktorého spodná čeľusť je o štvrtinu dlh-
šia ako horná. Zobák využívajú na zvláštnu 
techniku lovu koristi, pri ktorej akoby spodnou 
čeľusťou orali vo vode, pričom zberajú rybky a 
rôzne kôrovce zdržiavajúce tesne pod hladinou 
vody. Hniezdia v kolóniách, často aj s inými 
druhmi rybárov (Sterna sp.). Známe sú iba tri 
druhy, ktoré sa vyskytujú na rôznych kontinen-
toch. Zobáľ čiernochrbtý (Rhynchops niger) 
žije v Severnej a Južnej Amerike, pričom po-
pulácie zo severnej Ameriky zimujú v oblasti 

Karibiku. Tento druh je zaujímavý tým, že oko 
má vertikálnu zrenicu, čo je unikátne medzi 
vtákmi. Hniezdi na piesočných brehoch alebo 
plážach. Samica znáša zvyčajne 3 až 7 vajíčok. 
Mláďatá majú po vyliahnutí obe čeľuste rov-
nako dlhé, avšak čoskoro po vyletení im spod-
ná čeľusť prerastie hornú. Zobáľ podivný 
(Rhynchops flavirostris) žije v Afrike a zobáľ 
bielokrký (Rhynchops albicollis) v Ázii.       PP 
Zosteropidae → okánikovité 
zúbkozobce (Anseriformes) – rad vodných 
vtákov strednej veľkosti od 30 – 180 cm s dlh-
ším krkom, hlavou zo strán stlačenou. Majú 
desmognátnu lebku, robustné telo, husté pra-
chové perie, dobre vyvinutú kostrčnú žľazu. 
Hrebeň prsnej kosti je vysoký, niektoré labute 
ho majú dutý a je v ňom umiestnená priedušni-
ca stočená do kľučky. Zobák má na okrajoch 
čeľustí priečne uložené rohovinové výrastky, 
stavba ktorých je výrazne prispôsobená spôso-
bu výživy. Na povrchu je zobák pokrytý mäk-
kou kožou, pri konci má hmatové telieska a na 
hrote masívnu rohovinovú platničku tzv. necht. 
Plávacie končatiny majú krátky behák a 3 
predné prsty spojené širokou plávacou blanou. 
Samce väčšiny druhov majú vychlípiteľný 
penis. Hniezdia spravidla na zemi, znášajú 
väčší počet vajíčok a majú nidifúgne mláďatá. 
Patria sem 2 čeľade → anhimovité s 3 druhmi 
a → kačicovité so 147 druhmi.       ZO 
zvonec → kotingovité 
žeriav popolavý → žeriavovité 
žeriavovce (Gruiformes) – rad veľmi rôznoro-
dých vtákov s anizodaktylnou nohou, vyššie 
posadeným palcom a chýbajúcim hrvoľom. 
Znášajú väčší počet vajíčok a majú nidifúgne 
mláďatá. Patrí sem 12 čeľadí – drozdovcovité, 
prepeľovcovité, dropíkovité, → žeriavovité, 
kurlanovité, trubačovité, → chriašteľovité, 
chriašteľovcovité, kaguovité, pachriašteľovité, 
kariamovité a → dropovité.       ZO 
žeriavovité (Gruidae) – čeľaď, rad → žeriavov-
ce (Gruiformes), vtáky s dlhým krkom (19 – 20 
krčných stavcov), nohami a zobákom. Sú rozší-
rené na celom svete okrem Južnej Ameriky a 
Oceánie. Patrí sem žeriav popolavý (Grus grus), 
rozšírený v Palearktickej oblasti. Je väčší ako 
bocian, sivo sfarbený. Cez naše územie len pre-
letuje. Hniezdia raz do roka, znášajú 2 vajíčka, 
na ktorých sedia obaja rodičia, mláďatá vodia 
asi 2 mesiace. Pohlavne dospievajú vo veku 5 – 
6 rokov. Živia sa rastlinnou potravou.       ZO 
žľaznatý žalúdok vtákov (proventriculus, ven-
triculus glandularis) → tráviaca sústava vtákov  
žlna sivá (Picus canus) – čeľaď → ďatlovité 
(Picidae), rad → ďatľovce (Piciformes). Hlava 
a spodok tela sú sivé, chrbát a krídla zelené, na 
temene hlavy majú červenú čiapočku, temeno 
je sivé. Samička nemá červenú čiapočku. 
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žlna zelená (Picus viridis) –  čeľaď → ďatľo-
vité (Picidae), rad → ďatľovce (Piciformes), 
veľkosť 32 cm, hmotnosť 140 – 220 g. V sfar-
bení prevažuje zelená farba, spodná strana tela 
je o niečo svetlejšia, skôr žltozelená. Obe po-
hlavia majú výrazne červené temeno. Okolo 
očí má čiernu plochu, ktorá prechádza smerom 
šikmo dole akoby tvorila „fúz“. Žije skôr v 
otvorenej krajine s menšími lesíkmi a sadmi, 
častejšia je v nížinách, ale vyskytuje sa aj v 
horách v okolí potokov a riek. Rozšírená je v 
Európe a zasahuje až na Blízky východ do 
juhozápadu Iránu. Hniezdi v dutinách, ktoré si 
sama vydlabáva (takmer vždy len v hnijúcich 
alebo spráchnivených kmeňoch), pričom duti-
nu používa niekoľko rokov. Niekedy obsadzu-
je už vytvorenú dutinu. Páry sa tvoria koncom 
februára a v marci. Hniezdi raz za rok. Znáška 
obsahuje 4 – 8 čisto bielych lesklých vajíčok 
Sedia na nich obaja rodičia, v noci vždy iba 
samec. Inkubácia trvá 15 – 17 dní. Mláďatá 
zostávajú v hniezde 27 – 28 dní a po vyvedení 
ich ešte 3 týždne rodičia kŕmia. Rodičia im 
potravu nenosia v zobáku, ale vyvrhujú ju z 
pažeráka. Hlavnou zložkou potravy sú mravce, 
ich larvy a kukly. Vyhľadáva skôr druhy, ktoré 
si stavajú mravenisko v zemi, na otvorenom 
priestranstve, alebo druhy, ktoré si stavajú veľké 
kopovité hniezda. V menšej miere sa živí aj 
iným hmyzom a zriedkavo aj rastlinnou potra-
vou (žalude, tis, jarabina). Menej často vyseká-
va potravu spod kôry, skôr prehľadáva dlhým 
jazykom štrbinky a chodbičky v dreve.        PP 
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) – 
čeľaď → drozdovité (Turdidae), rad → spe-
vavce (Passeriformes), veľkosť 14 cm, hmot-
nosť 12 – 18 g (Obr. 91.). Charakteristický je 
svojim oranžovo hrdzavým chvostom. Samec 
je celý tmavosivý s čiernou hruďou. Na krídle 
má biele zrkadielko. Samica je menej nápadná, 
sivohnedá, na brušnej časti trocha svetlejšia. 
Vyskytuje sa v okolí ľudských sídel a v pro-
stredí skalnatých svahov a stien, od nížin až po 
najvyššie polohy v alpínskom pásme, kde patrí 
k dominantným druhom. Rozšírený je v pale-
arktickej oblasti. Je sťahovavý. Zimuje v ob-
lasti Stredomoria a v južnej Ázii. Južné popu-
lácie sú stále, podobne aj niektoré u nás žijúce 

jedince – predovšetkým z mestských populácii 
– zimujú na hniezdiskách. Hniezdi v skalných 
stenách a štrbinách, v ľudských sídlach na bu-
dovách, v rôznych výklenkoch, v hniezdach → 
lastovičiek, ale často aj na rôznych kurióznych 
miestach (kombajn, elektroinštalačná skrinka, 
odkvapová rúra a iné). Hniezdo je zložené zo 
stebiel, lístia, machu, kotlinka je vystlatá srs-
ťou a perím. Hniezdi 2 x za rok. Začiatok 
znášky spadá do obdobia konca apríla až mája. 
Znáška obsahuje 2 – 8 modrozelených vajíčok. 
Inkubácia začína po znesení posledného vajíč-
ka a trvá 11 – 14 dní. Mláďatá sú na hniezde 
kŕmené 13 – 15 dní. Najvyšší zaznamenaný 
vek je 7,5 roka. Potravu tvoria na jar živočí-
chy: rôzne druhy hmyzu, pavúkov, mäkkýšov 
a červov, ktorými sú kŕmené aj mláďatá. V 
lete a na jeseň žerie aj rôzne bobule a mäkké 
plody.            PP 

Obr. 91. Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros). 
 
žltochvost hôrny/žltochvost lesný (Phoenicu-
rus phoenicurus) – čeľaď → drozdovité (Tur-
didae), rad → spevavce (Passeriformes). Cha-
rakteristický modrosivým sfarbením chrbta. 
Boky hlavy, hrdlo a hrvoľ sú čierne. Vzácnejší 
ako jeho príbuzný žltochvost domový. Žije 
v lesoch, parkových biotopoch, ale aj v záhra-
dách. Je sťahovavý.        KS 
 žltochvost lesný→ žltochvost hôrny 
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