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Prečo práve prvý apríl je Svetovým dňom vtáctva?

Prvý apríl je síce považovaný za deň žartíkov, ale z ochranárskeho hľadiska je významným dňom, 
pretože tento deň je zároveň aj Svetovým dňom vtácta.

Apríl je jarným mesiacom, kedy sa prebúdza príroda, obdobie ticha končí a 
nastáva obdobie radosti a spevu. Je aj mesiacom, kedy k nám priletí zvyčajne 

najviac sťahovavých druhov vtákov. Podľa odhadu ornitológov k nám každý rok 
priletí niekoľko desiatok druhov sťahovavých vtákov, z toho asi dve tretiny 

práve v apríli. Väčšina sťahovavých druhov vtákov prilieta z Afriky, menej z Ázie.

Po prvý krát bol prvý apríl zasvätený vtákom už v roku 1900 ešte za čias Rakúska-Uhorska. 
Založil ho slovenský prírodovedec Otto Herman (1835 – 1914). Tento deň sa zároveň 
spájal aj s oslavou stromov. Okrem toho v roku 1906 bola prvého apríla podpísaná aj 

Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. 

Dovoľte nám tento rok v rámci Svetového dňa vtáctva Vám 
predstaviť druhy vtákov, ktoré žijú v blízkosti ľudských sídiel. 

Spoznajme spolu druhy vtákov, ktoré okolo nás žijú.



drozd čierny
(Turdus merula)       

Samčeka spoznáme podľa čiernej farby a charakteristického 
žltého zobáčika a očného krúžku. 

Samička je menej nápadná, hnedej farby s jemnými 
škvrnami na  hrudi.

Pomerne bežný a známy druh, ktorý sa u nás vyskytuje 
od horských lesov až po mestské parky a záhrady.

Drozdy čierne sa živia rôznym hmyzom a inými 
bezstavovcami, ktoré zbierajú na zemi. Niekedy hlučne 
prehrabávajú opadané lístie. Obľubujú aj rôzne ovocie 

a bobule.

Vajíčka sú modrozelené s 
hrdzavohnedými škvrnami. 

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ

Foto: M. Oravec, Archív OPaJ

Foto: M. Oravec, Archív OPaJ



žltochvost domový
(Phoenicurus ochruros)       

Pôvodný obyvateľ skalnatých strání, sutín a roklín, ktorý 
v súčasnosti obýva mestá a dediny. Patrí medzi 

sťahovavé druhy. 

Samček a samička sa svojím vzhľadom výrazne odlišujú. 
Samička je sivohnedej farby s hrdzavočerveným chvostom. 

Samček je čiernosivej farby s bielou plochou na krídle. 
Chvost má tiež hrdzavočervený.

Živí sa hmyzom, pavúkmi a mnohonôžkami. 
Občas konzumuje bobule a semienka. 

Na hniezdenie využíva 
rôzne dutiny a polodutiny v 

skalách alebo ľudských 
stavbách ako sú pukliny, 

výklenky, štrbiny v stenách, 
strešné trámy. 

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ
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pinka lesná/ pinka obyčajná
(Fringilla coelebs)       

Vyskytuje sa v listnatých i ihličnatých lesoch od nížin až 
po hornú hranicu lesa, v otvorenej krajine so stromami, 

ale aj v sadoch, parkoch a záhradách. Je to pomerne 
bežný druh.

Živí sa semenami, výhonkami a plodmi, ale aj hmyzom.  

Samček je nápadnejší s modrosivou hlavou a krkom,  
vínovočervenou hruďou. Samička je menej nápadná. 

Väčšina populácie sa na zimu sťahuje, ostávajú najmä staré 
jedince, ktoré sa zdržiavajú v blízkosti človeka.

Foto: https://pixabay.com/sk/photos/pinka-oby%C4%8Dajn%C3%A1-fringilla-coelebs-5354106/

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ



sýkorka bielolíca/sýkorka veľká
(Parus major)       

https://pixabay.com/sk/photos/pr%C3%ADroda-vt%C3%A1ctvo-s%C3%BDkorka-ve%C4%BEk%C3%A1-2130387/

https://pixabay.com/sk/photos/kohlmeise-p%C4%9Bvec-vt%C3%A1k-tit-vt%C3%A1%C4%8Dik-2174557/

Jeden z najrozšírenejších a možno najobľúbenejších 
druhov našich parkov a záhrad. Táto sýkorka je 

charakteristická bielym líčkom a výrazne žltým bruškom 
s čiernym pásom.

Hniezdi v prirodzených dutinách, ale rada využíva na 
hniezdenie aj búdky. V letnom období sa živí hlavne 

hmyzom.  V zimnom období vyhľadáva olejnaté 
semená napr. slnečnice, buku a iné.  

https://pixabay.com/sk/photos/pr%C3%ADroda-vt%C3%A1ctvo-s%C3%BDkorka-ve%C4%BEk%C3%A1-2130387/

V zime veľmi rada navštevuje kŕmídlá.



lastovička domová   
(Hirundo rustica)

Veľmi elegantný druh charakteristický vidlicovitým 
chvostom a tehlovovočerveným hrdlom. Je typickým 

sťahovavým druhom.

Živí sa drobným lietajúcim hmyzom, ktorého dokáže 

skonzumovať veľké množstvo, hlavne v období, keď 

vychováva mláďatá.

Lastovičky niekedy hniezdili v jaskyniach pod skalnými  

prevismi. V súčasnosti hniezdia v blízkosti človeka najmä na 

dedinách vo vnútri budov, v maštaliach, kôlňach a garážach, na 

miestach, kde je dostatok hmyzu.

Foto: A. Lenková, Archív OPaJ
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Foto: A. Lenková, Archív OPaJ



belorítka domová
(Delichon urbica)

Na rozdiel od lastovičky domovej má belorítka biele 
hrdlo a spodnú časť tela. Má bielo operené nohy. 

Hniezdo z blata lepí na steny domov, bytoviek, pod 
strechy budov. Hniezdo je uzavreté s malým otvorom 

v hornej časti. 

Porovnanie vzhľadu a hniezda 
lastovičky domovej (1)
a belorítky domovej (2).

Živí sa hmyzom, ktorý loví vysoko 
v povetrí a je prísne sťahovavá.

Zdroj: BRTEK a kol. 2001

Foto: Archív OPaJ

Foto: Archív OPaJ



Vták roka 2021

pipíška chochlatá 
(Galerida cristata)       

Veľmi zaujímavý druh, ktorý upúta našu 
pozornosť svojím chocholom na hlave. 

Obľubuje otvorené málo zarastené 
oblasti v blízkosti  poľnohospodárskych 

družstiev,  pasienky, okraje poľných ciest. 
V súčasnosti sa vyskytuje aj v blízkosti 
ľudských sídiel. V mestách to môžu byť 
parkoviská nákupných centier, kruhové 
objazdy, či väčšie trávniky na sídliskách. 

Za vtáka roka bola vyhlásená kvôli klesajúcej početnosti. 
Ohrozením tohto druhu je nadmerné používanie 

pesticídov a herbicídov, čo spôsobuje úbytok hmyzu, 
časté kosenie trávnikov a okrajov ciest, ako aj veľké 

asfaltové a betónové plochy.

Zdroj: https://pixabay.com/sk/photos/vt%C3%A1k-chocholat%C3%BD-chocholou%C5%A1-v%C5%A1eobecn%C3%BD-1908392/

Pipíška patrí medzi stále druhy vtákov. 
V lete sa živí hlavne živočíšnou 

a v zime zase rastlinnou potravou .

Zdroj: BRTEK a kol. 2001
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Ďakujeme, že ste si to prečítali.


