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Abstract: The ornithological research was realized in the area of confluence 
Nitra and Žitava, where are situated two important localities. The first local-
ity is the Nature Reserve Alluvium Žitava and the second locality is a qualified 
sector of area with european signification Alluvium Nitra. The main aim of this 
work was to study birds during non-breeding season 2007 – 2010. Non-breed-
ing season took time from September to first half of March. It was used methods 
of belt transect for the typical linear character of these localities. It was ascer-
tained up to now 103 birds species in both localities. It was found out 96 birds 
species in the Nature Reserve Alluvium Žitava. In the second locality Alluvium 
Nitra it was determined 89 birds species. It was registered the maximum 70 
birds species in Alluvium Nitra during non-breeding season 2008/2009 and 
the most numerous species was the Mallard (Anas platyrhynchos (Linnaeus, 
1758)). It was determined the maximum 82 birds species in Alluvium Žitava 
during non-breeding season 2007/2008. The Tree Sparrow (Passer montanus 
(Linnaeus, 1758)) was there the most numerous species during all search term. 
The wintering period took time from 1. December to the end of February. Dur-
ing this period it was registered 58 birds species in Alluvium Nitra and 64 birds 
species in Aluvium Žitava. 

Key words: birds, confluence Nitra and Žitava, non-breeding season, birds spe-
cies, the most numerous species, wintering period. 

Úvod

Väčšina ornitológov sa pri výskume avifauny prí-
slušných biotopov zameriava najmä na hniezdnu 
zložku resp. na druhy v hniezdnom období, iní sa 
sústreďujú len na vybrané druhy vtákov alebo skú-
majú vtáčie druhy počas migrácie. Menšie množ-
stvo ornitologických publikácií je venovaných kva-
litatívnej a kvantitatívnej charakteristike avifauny 
práve v mimohniezdnom alebo v zimnom období.

V rokoch 1980 – 1999 bolo na Slovensku ziste-
ných až 340 druhov vtákov, z ktorých bolo 194 zi-
mujúcich druhov. Za zimujúce druhy sa považovali 
druhy vyskytujúce sa od 1. decembra do konca feb-
ruára (Danko et al. 2002). Štúdiu vtákov na Žitnom 

ostrove sa venoval Balát (1963), ktorý tu počas 
mimohniezdneho obdobia zaregistroval výskyt až 
150 druhov vtákov. Výskumom avifauny na sloven-
skom úseku Dunaja a na Žitnom ostrove sa zaobera-
li Kalivodová & Darolová (1998), ktoré tu do ro-
ku 1998 zaznamenali 86 zimujúcich druhov vtákov. 
Zimovaniu vodného vtáctva na Hornom Podunaj-
sku sa venovala Slabeyová (2008). Od decembra 
do februára 2003/2004 až 2006/2007 tu zimova-
lo 72 druhov vodného vtáctva, z ktorých domino-
vala chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula (Linna-
eus, 1758)) (Slabeyová 2008). Za účelom zistenia 
zmien v druhovej štruktúre avifauny v podunaj-
ských lužných lesoch a v okolí Gabčíkova uskutoč-
nil Kropil (1992) niekoľko terénnych kontrol v 
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jesennom období rokov 1982, 1983, 1985 a 1986, 
pričom zistil 67 druhov vtákov.

Počas 17-ročného zimného sčítania vodného vtác-
tva bolo na Dunaji v rokoch 1991 – 2007 spolu za-
znamenaných 73 druhov vtákov (Darolová et al. 
2007). Od decembra do februára v rokoch 1978–
2000 (okrem roka 1987) zimovalo na 12 km dlhom 
úseku Dunaja od jeho sútoku s Ipľom pri Chľabe 
až po Štúrovo 40 druhov vodných vtákov (Hošek 
2001). Kúdela & Celec (2002) zisťovali od októbra 
1999 do marca 2000 na priesakovom kanáli Dunaj-
ského vodného diela medzi Podunajskými Bisku-
picami a Šamorínom zloženie avifauny a zistili tu 
32 druhov vtákov. Od 15. decembra do 15. februára 
v rokoch 1997 – 2002 zimovalo na 2,5 km úseku Vá-
hu pri Trenčíne 66 druhov vtákov (Jambor 2003). 
Od novembra do marca v rokoch 2002 – 2005 zi-
movalo na 100 km úseku Hrona spolu 30 druhov 
vodných a na vodu viazaných vtákov (Veľký et al. 
2005). V rokoch 2004 – 2005 bolo na Záhorí kon-
krétne na Morave a priľahlých tokoch a stojatých 
vodách zaznamenaných 54 zimujúcich druhov vtá-
kov (Grujbárová et al. 2005).

Okrem riek bolo zimovanie vtáčích druhov pozo-
rované aj na vodných plochách, vodných nádržiach 
a iných lokalitách. Od konca novembra do konca 
februára v rokoch 1954 – 2002 zimovalo v Národ-
nej Prírodnej rezervácii (NPR) Parížske močiare 69 
druhov vtákov (Trnka et al. 2003). V zimnom ob-
dobí od 15. decembra do 15. februára do roku 1998 
sa na vodnej nádrži Sĺňava a v okolí Piešťan vysky-
tovalo až 150 druhov vtákov (Kaňuščák 1998). 
Neskôr v zimnom období december až február v ro-
koch 1996 – 2000 tu bolo celkovo zaznamenaných 
už menej druhov a to 122 (Kubán et al. 2000). Po-
čas mimohniezdneho obdobia rokov 1987 – 2003 
reprezentovalo avifaunu lúčneho spoločenstva v 
okolí obce Žitavce celkovo 42 druhov vtákov (Len-
gyel 2004).

Podobne sa výskumu vtákov v mimohniezdnom, 
ale najmä v zimnom období venujú ornitológovia 
aj v Českej republike, kde počas troch zimných se-
zón v rokoch 1982 – 1985 bolo celkovo zistených 
183 druhov zimujúcich vtákov. Výskum prebiehal 
v mesiacoch december, január a február (Bejček et 
al. 1995). Počas ornitologického výskumu od sep-
tembra do apríla rokov 1979/1980 až 1983/1984 sa 
v obci Veľké Karlovice zaznamenalo 56 druhov vtá-
kov, z ktorých bolo v zimnom období od decembra 
do februára prítomných iba 29 druhov (Pavelka 
1989). Na Lenešických rybníkoch v okrese Louny 
bol v rokoch 1974 – 1977 zistený ťah a zimovanie až 
70 druhov vodných vtákov a troch dravcov (Bárta 
1978). Na rybníkoch pri Bukovke (okres Pardubi-
ce) sa v rokoch 1946 – 1975 vyskytovalo 40 druhov 
vtákov počas ťahu a zimovania (Štancl & Štan-
clová 1978). V Nemecku v západnej časti Berlína 

zimovalo od 24. októbra do 6. decembra 1989 14 
druhov vtákov (Judas 1991).

Niektoré práce sa týkajú mimohniezdneho výsky-
tu a zimovania vybraných druhov vtákov na rôz-
nych lokalitách. O výskyte kormorána veľkého 
(Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)) počas mi-
mohniezdneho a zimného obdobia sa z okolia Gab-
číkova zmieňuje Kropil (1993), na rybníkoch pri 
Leviciach ho opisuje Zach (1998) a jeho hojný vý-
skyt v mimohniezdnom období na vodnej nádr-
ži Boleráz zistili Trnka et al. (2000). Rác (2007) 
zas zistil zimovanie penice čiernohlavej (Sylvia at-
ricapilla (Linnaeus, 1758)), kolibkárika čipčavého 
(Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)) a kúdelníč-
ky lužnej (Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)) na 
juhozápadnom Slovensku.

mAteriál A metódy

Ornitologický výskum bol situovaný v oblasti sú-
toku Nitry a Žitavy pri obci Martovce (okres Ko-
márno), kde ležia dve významné lokality. Sú to 
Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy a vymedzený 
úsek územia európskeho významu SKUEV 0155 
Alúvium Nitry.

Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy s rozlohou 
32,53 ha tvorí medzihrádzový priestor rieky Žitavy, 
od jej terajšieho vyústenia do Nitry až po začiatok 
obce Veľký Vék (Szabóová 1989). Sledovaný úsek 
sprevádza úzky pás brehových porastov. Tvoria ho 
topole a vŕby s druhovo bohatým krovinovým pod-
rastom (ruža, krušina, hloh, topoľ, svíb). Druhá lo-
kalita vymedzený úsek územia európskeho význa-
mu SKUEV 0155 Alúvium Nitry s výmerou cca 33 ha 
sa rozprestiera v medzihrádzovom priestore staré-
ho koryta rieky Nitry, ktoré tvorí odstavené koryto 
s pomaly tečúcou vodou. Horná hranica sledované-
ho úseku bola pri obci Martovce cca 250 m nad sú-
tokom Nitry a Žitavy a dolnú hranicu predstavoval 
most vedúci do obce Hurbanovo – Zelený háj a do 
osady Gamota. Túto lokalitu tvoria poľom obklope-
né vŕbové a topoľové lesy. Ornitologický výskum 
v oboch lokalitách bol realizovaný od septembra 
2007 do konca decembra 2010 s cieľom poukázať 
na zloženie avifauny v mimohniezdnom a v zimnom 
období 2007/2008 až 2009/2010.

Mimohniezdne obdobie trvalo od začiatku septem-
bra do prvej polovice marca nasledujúceho roka. 
Zimné obdobie bolo vymedzené od 1. decembra do 
konca februára za účelom zistenia vyskytujúcich 
sa zimujúcich druhov na Nitre a Žitave, z ktorých 
samostatnú skupinu tvorili zimní hostia. Zimným 
hosťom bol považovaný každý druh vtáka, ktorý 
prilietal na Nitru alebo na Žitavu z väčších vzdia-
leností najmä v zimnom období za účelom zimova-
nia a jeho pobyt sa mohol predĺžiť do začiatku jari. 

Počas tohto výskumu bola použitá pásová metó-
da podľa publikácie Janda & Řepa (1986). Kontrola 
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biotopov sa vykonávala cca každých 10 dní v zá-
vislosti od počasia a podľa možností v ranných a 
dopoludňajších hodinách. Na vyjadrenie indexu 
druhovej diverzity som použila index podľa Shan-
nona-Weavera (Janda & Řepa 1986).

výsledKy

Rieky Nitra a Žitava sa v oblasti ich sútoku pri Mar-
tovciach vyznačujú pomerne slabým prúdom vody, 
čo je príčinou zamŕzania ich vodnej hladiny v zim-
ných mesiacoch vplyvom nízkych mínusových tep-
lôt. Vytváraním súvislej vrstvy ľadu na týchto riekach 
sa vytvárajú nepriaznivé podmienky najmä pre vod-
né vtáctvo, ktoré sa prevažne v mesiacoch decem-
ber, január a február sťahuje na iné nezamŕzajúce 
vodné plochy s priaznivejšími podmienkami. V tom 
období je počet vodného vtáctva na Nitre a Žitave 
obmedzený a značne kolíše v závislosti od stupňa 
zamrznutia ich vodnej hladiny.

Počas mimohniezdneho obdobia rokov 2007 – 2010 
bolo na oboch skúmaných lokalitách spolu zazna-
menaných 103 vtáčích druhov, z toho na Nitre 89 a 
na Žitave 96. Na Nitre kolísal počet druhov v jednot-
livých mesiacoch najmä od septembra do decem-
bra, január sa javil ako stabilný mesiac s najnižším 
počtom zistených druhov (Obr. 1). Na Žitave bola si-
tuácia trochu iná. V zimných sezónach 2007/2008 a 
2008/2009 bolo najmenej druhov zaznamenaných 
tiež v januári, ale počas zimy 2009/2010 zasa v no-
vembri (Obr. 2). Na Nitre bolo najviac 70 druhov 
vtákov zistených počas mimohniezdneho obdobia 
2008/2009 a najpočetnejším druhom bola v tom 
čase kačica divá (Anas platyrhynchos (Linnaeus, 
1758)) (11,39 % zo všetkých zistených jedincov) 
(Tab. 1). V tejto sezóne bola najvyššia hodnota in-
dexu druhovej diverzity aj indexu ekvitability (Tab. 
1). Na Žitave bolo najviac 82 druhov zaznamena-
ných počas mimohniezdneho obdobia 2007/2008. 
Najpočetnejším druhom na Žitave bol počas celého 
skúmaného obdobia vrabec poľný (Passer montanus 
(Linnaeus, 1758)) najviac však v sezóne 2008/2009 
(18,57 % zo všetkých zistených jedincov) (Tab. 1). 
Hodnota indexu druhovej diverzity bola najvyššia 

počas mimohniezdneho obdobia 2007/2008 a hod-
nota indexu ekvitability bola počas všetkých troch 
sezón takmer rovnaká (Tab. 1).

Na Nitre bolo z 89 zistených druhov 36 stálych 
(40,45 %). Až 21 druhov (23,6 %) sa tu zdržiavalo 
počas hniezdnej sezóny a následne ich výskyt pre-
trval aj v jesennom období (zistené z ornitologické-
ho výskumu v rokoch 2007 – 2010), keď migrovali 
z tohto územia a na jar sa zas vracali späť. Územie 
využívali na hniezdenie, pravdepodobné hniezde-
nie alebo na lov potravy či na nocovanie a oddych. 
12 druhov (13,48 %) iba migrovalo cez toto úze-
mie, na ktorom zotrvali iba krátku dobu. Iba 6 dru-
hov (6,74 %) sa tu vyskytovalo takmer počas celého 
skúmaného obdobia len za spomínaných nepriazni-
vých podmienok sa sťahovali na iné nezamŕzajúce 
vodné plochy. 7 druhov (7,87 %) bolo zimných hos-
tí a ďalších 7 druhov (7,87 %) bolo zaznamenaných 
iba občas (zriedkavé druhy) (Tab. 2).

Na Žitave bolo z 96 druhov 37 stálych (38,54 %), 25 
druhov (26,04 %) sa tu zdržiavalo počas hniezdnej 
sezóny až do jesene, keď migrovali z tohto územia 
a na jar sa vracali späť (zistené z ornitologické-
ho výskumu v rokoch 2007 – 2010). Územie využí-
vali na rovnaké účely ako Nitru, napr. hniezdenie, 
lov potravy, oddych. Ďalších 11 druhov (11,46 %) 
iba migrovalo cez toto územie, 7 druhov (7,29 %) 
sa tu vyskytovalo takmer počas celého skúmané-
ho obdobia iba počas nepriaznivých podmienok sa 
sťahovali na iné nezamŕzajúce vodné plochy. Iba 
7 druhov (7,29 %) bolo zimných hostí a 9 druhov 
(9,38 %) bolo zistených len nepravidelne (zriedka-
vé druhy) (Tab. 3).

Počas zimného obdobia od 1. decembra do kon-
ca februára 2007/2008 až 2009/2010 sa na Nitre 
zdržiavalo 58 a na Žitave až 64 druhov vtákov. Z 
58 druhov bolo na Nitre zaznamenaných iba raz 
až 13, sú to: hus bieločelá (Anser albifrons (Sco-
poli, 1769)) (14. 12. 2009), kačica chrapka (Anas 
crecca Linnaeus, 1758) (14. 12. 2009), jastrab kra-
hulec (Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)) (26. 2. 
2008), sokol kobec (Falco columbarius Linnaeus, 
1758) (12. 1. 2009), jarabica poľná (Perdix perdix 

obrázok 1. Kolísanie počtu zistených druhov na Nitre 
počas mimohniezdneho obdobia rokov 2007 – 2010.

obrázok 2. Kolísanie počtu zistených druhov na Žitave 
počas mimohniezdneho obdobia rokov 2007 – 2010.



(Linnaeus, 1758)) (18. 2. 2010), chriašteľ vodný 
(Rallus aquaticus Linnaeus, 1758) (26. 12. 2008), 
chochláč severský (Bombycilla garrulus (Linna-
eus, 1758)) (4. 12. 2008), drozd plavý (Turdus phi-
lomelos Brehm, 1831) (4. 12. 2008), krkavec čierny 
(Corvus corax Linnaeus, 1758) (18. 2. 2010), škorec 
obyčajný (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758) (21. 2. 
2010), stehlík čížavý (Carduelis spinus (Linnaeus, 
1758)) (18. 2. 2010), glezg obyčajný (Coccothraus-
tes coccothraustes (Linnaeus, 1758)) (26. 12. 2008) 
a strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus (Linna-
eus, 1758)) (18. 2. 2010). Na Žitave bolo v zimnom 
období iba raz pozorovaných 12 druhov, sú to: jas-
trab veľký (Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)) (20. 
1. 2010), jarabica poľná (P. perdix) (10. 1. 2008), cí-
bik chochlatý (Vanellus vanellus (Linnaues, 1758)) 
(26. 2. 2009), čajka smejivá (Larus ridibundus Lin-
naeus, 1766) (9. 2. 2008), pipíška chochlatá (Galeri-
da cristata (Linnaues, 1758)) (22. 2. 2010, škovrá-
nok poľný (Alauda arvensis Linnaues, 1758) (20. 
12. 2010), drozd plavý (T. philomelos) (3. 2. 2008), 
kavka obyčajná (Corvus monedula Linnaues, 1758) 
(10. 1. 2008), krkavec čierny (C. corax) (11. 1. 2010), 
stehlík čížavý (C. spinus) (25. 1. 2010), stehlík ko-
nôpkár (Carduelis cannabina (Linnaues, 1758)) (13. 
1. 2008), glezg obyčajný (C. coccothraustes) (1. 2. 
2010).

Z 58 druhov vyskytujúcich sa v zimnom období na 
Nitre bolo 7 zimných hostí. Sú to: kaňa sivá (Circus 
cyaneus (Linnaeus, 1766)), myšiak severský (Bu-
teo lagopus (Pontoppidan, 1763)), drozd čvíkota-
vý (Turdus pilaris Linnaeus, 1758), strakoš veľký 
(Lanius excubitor Linnaeus, 1758), havran čierny 
(Corvus frugilegus Linnaeus, 1758), pinka severská 
(Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758) a hýľ oby-
čajný (Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)). Zo 64 
druhov vyskytujúcich sa v zimnom období na Žita-
ve bolo tiež iba 7 zimných hostí. Sú to: kaňa sivá (C. 
cyaneus), myšiak severský (B. lagopus), sokol kobec 
(F. columbarius), drozd čvíkotavý (T. pilaris), stra-
koš veľký (L. excubitor), havran čierny (C. frugile-
gus) a hýľ obyčajný (P. pyrrhula).

disKusiA

Na Slovensku sa v rokoch 1980 – 1999 vyskytovalo 
340 druhov vtákov, z toho bolo 194 zimujúcich dru-
hov. Zimujúce druhy boli zaznamenané v zimnom 
období od 1. decembra do 28. februára. Zo 194 zi-
mujúcich druhov bolo v kvadráte č. 8174, kde sa na-
chádzajú skúmané lokality, zaznamenaných len 69 
druhov (Danko et al. 2002). Z týchto 69 druhov sa 
počas zimného obdobia 2007 – 2010 na Nitre zdr-
žiavalo 52 a na Žitave 57. Druhy hus bieločelá (A. 
albifrons), kačica chrapka (A. crecca), chriašteľ vod-
ný (R. aquaticus), škorec obyčajný (S. vulgaris), str-
nádka lúčna (Emberiza calandra Linnaeus, 1758) 
boli na Nitre zistené, hoci v publikácii Danko et al. 
(2002) nie sú v kvadráte č. 8174 uvedené, ale v rám-
ci Slovenska áno. Na Žitave boli v zimnom období 
pozorované druhy: chriašteľ vodný (R. aquaticus), 
sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus (Linna-
eus, 1758)), škovránok poľný (A. arvensis), škorec 
obyčajný (S. vulgaris), stehlík konôpkár (C. cannabi-
na), strnádka lúčna (E. calandra), ktoré v kvadráte 
č. 8174 chýbali. Zimný výskyt kúdelníčky lužnej (R. 
pendulinus) bol zistený na Nitre a Žitave, hoci do ro-
ku 1999 nebol na Slovensku takmer zistený jej zim-
ný výskyt (Danko et al. 2002). Iba na rybníkoch pri 
Dolnom Štáli, kde v rokoch 1996/1997 zimovalo v 
jednom kŕdli cca 20 jedincov (Kalivodová & Daro-
lová 1998) a na Jakubovských rybníkoch pozoro-
val Jureček viackrát len jednotlivé vtáky (Danko et 
al. 2002).

Balát (1963) uvádza pre oblasť Žitného ostrova 
až 150 druhov vtákov vyskytujúcich sa počas mi-
mohniezdneho obdobia, z ktorých bolo na Nitre 
zistených 79 a na Žitave 83. Spomedzi 150 dru-
hov vtákov, ktoré uvádza Balát (1963), boli ako 
nové druhy zistené na Nitre aj na Žitave volavka 
biela (Egretta alba (Linnaeus, 1758)), labuť veľká 
(Cygnus olor (Gmelin, 1789)), hus divá (Anser an-
ser Linnaeus, 1758), sokol lastovičiar (Falco subbu-
teo Linnaeus, 1758), včelárik zlatý (Merops apiaster 
Linnaeus, 1758), tesár čierny (Dryocopus martius 
(Linnaeus, 1758)), králik zlatohlavý (Regulus re-
gulus (Linnaeus, 1758)), krkavec čierny (C. corax), 
stehlík čížavý (Carduelis spinus). Iba na Nitre bol 
zistený ako nový druh žeriav popolavý (Grus grus 

tabuľka 1. Výsledky zistení počas jednotlivých mimohniezdnych období na Nitre a Žitave.
N = počet zistených druhov, D = percentuálne zastúpenie druhu, DD = index druhovej diverzity.

lokalita sezóna n Najpočetnejší druh d dd index ekvitability
Nitra 2007/2008 66 Anas platyrhynchos 13,24 % 4,32 0,71

2008/2009 70 Anas platyrhynchos 11,39 % 4,51 0,74
2009/2010 65 Aegithalos caudatus 14,61 % 4,29 0,71

Žitava 2007/2008 82 Passer montanus 17,52 % 4,46 0,7
2008/2009 75 Passer montanus 18,57 % 4,33 0,7
2009/2010 73 Passer montanus 13,35 % 4,22 0,68
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(Linnaeus, 1758)), len na Žitave sa objavili ako nové 
druhy chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax (Lin-
naeus, 1758)), bocian biely (Ciconia ciconia (Linna-
eus, 1758)), sedmohlások obyčajný (Hippolais icte-
rina (Veillot, 1817)) a stehlík čečetavý (Carduelis 
flammea (Linnaeus, 1758)). Zaznamenanie nových 
druhov na Žitnom ostrove svedčí o možnom šíre-
ní vtáčích druhov na území Slovenska od 60. rokov 
minulého storočia.

Na slovenskom úseku Dunaja a na Žitnom ostrove 
bolo do roku 1998 zistených 86 zimujúcich druhov 
vtákov (Kalivodová & Darolová 1998), z ktorých 
bolo v zimnom období od 1. decembra do konca feb-
ruára v rokoch 2007 – 2010 zistených na Nitre len 
26 a na Žitave o dva druhy viac. Na Hornom Podu-
najsku zimovalo od decembra do februára v rokoch 
2003/2004 až 2006/2007 spolu 72 druhov vodné-
ho vtáctva (Slabeyová 2008). Z týchto 72 druhov 
vodného vtáctva sa zimnom období vyskytovalo na 
Nitre iba 13 a na Žitave len o dva druhy viac ako na 
Nitre. Po porovnaní skúmaných lokalít s Dunajom 
aj s Horným Podunajskom poukazujú tieto údaje 
na to, že skúmané úseky Nitry a Žitavy využíva na 
zimovanie oveľa menej druhov vtákov, najmä vod-
ných. Jedným z dôvodov môže byť zamŕzanie vody 
Nitry a Žitavy počas tuhých zím vplyvom pomalého 
prúdu vody a veľmi nízkych teplôt vzduchu v po-
rovnaní s Dunajom, ktoré bráni dostupnosti potra-
vy mnohým druhom vtákom.

Kropil (1992) absolvoval zopár terénnych kontrol 
v podunajských lužných lesoch a v okolí Gabčíko-
va, aby zistil zmeny v druhovej štruktúre avifauny. 
Prvú kontrolu v oblasti Bodíky – Palkovičovo pod-
nikol v dňoch 27. 9. – 2. 10. 1982, keď zaznamenal 
celkovo 39 druhov. Na Nitre sa počas výskumu v 
rovnakom dátume v rokoch 2007 – 2009 zdržiavalo 
až 51 druhov, z ktorých 24 uvádza aj Kropil (1992). 
Na Žitave bolo v rovnakom čase ako na Nitre ziste-
ných len 45 druhov, z ktorých iba 20 druhov uvádza 
Kropil (1992). Druhú kontrolu v tej istej oblasti ab-
solvoval Kropil 25. – 28. 9. 1983, keď zistil 29 dru-
hov (Kropil 1992). V rovnakom dátume v rokoch 
2007 – 2009 bolo na Nitre zistených 36 druhov, z 
ktorých 22 zaznamenal aj Kropil (1992). Na Žitave 
bolo v tom čase zistených až 51 druhov, z ktorých 
iba 18 sa vyskytovalo aj v podunajských lužných 
lesoch a v okolí Gabčíkova (Kropil 1992). Počas 
tretej kontroly 16. – 19. 9. 1985 navštívil Kropil 
(1992) oblasť Baka – Palkovičovo, kde zaznamenal 
35 druhov. Počas rovnakého dátumu v rokoch 2007 
– 2009 bolo na Nitre prítomných 33 druhov, z kto-
rých bolo len 16 druhov spoločných s oblasťou Ba-
ka – Palkovičovo (Kropil 1992). Na Žitave sa v tom 
čase zdržiavalo len 32 druhov, z ktorých bolo tiež 
len 16 druhov spoločných s oblasťou Baka – Pal-
kovičovo (Kropil 1992). Počas štvrtej akcie 29. 9. 
– 3. 10. 1986 v tej istej oblasti zistil Kropil (1992) 
až 43 druhov, z ktorých sa na Nitre v rovnakom 

dátume, ale v rokoch 2007 – 2009 vyskytovalo iba 
21 druhov, hoci celkovo tam bolo zistených rovna-
ko 43 druhov. Na Žitave bolo v tom čase prítomných 
len 29 druhov, z ktorých bolo len 15 druhov spoloč-
ných s oblasťou Baka – Palkovičovo (Kropil 1992). 
Tieto výsledky poukazujú na rôznorodé zloženie 
avifauny v podunajských lužných lesoch a v oko-
lí Gabčíkova v porovnaní s Nitrou a Žitavou v kon-
krétnych dňoch.

Počas všetkých štyroch terénnych kontrol zistil 
Kropil (1992) v podunajských lužných lesoch a v 
okolí Gabčíkova spolu 67 druhov vtákov. Na Nitre 
bolo počas rovnakých termínov, ale v rokoch 2007–
2009, celkovo zistených 57 druhov, z ktorých iba 35 
bolo spoločných s oblasťou podunajské lužné lesy 
a okolie Gabčíkova. Na Žitave bolo v tom čase cel-
kovo zistených 63 druhov vtákov, z ktorých iba 34 
uvádza vo svojej práci aj Kropil (1992). Takže na 
Nitre a Žitave sa vyskytovalo iba o niekoľko druhov 
menej ako v podunajských lužných lesoch a v okolí 
Gabčíkova, napriek tomu bola iba približne polovi-
ca druhov zistených v podunajských lužných lesoch 
a v okolí Gabčíkova zaznamenaná aj na Nitre a Žita-
ve. Svedčí to o rôznorodosti lokalít, ktoré poskytu-
jú vhodné podmienky pre typické druhy.

Počas 17-ročného zimného sčítania vodného vtác-
tva bolo na Dunaji v rokoch 1991 – 2007 spolu za-
znamenaných až 73 druhov (Darolová et al. 2007). 
Z nich zimovalo na Nitre len 12 a na Žitave len 14 
druhov, čo poukazuje na veľmi nízky počet zimu-
júcich druhov vodných vtákov v týchto skúma-
ných lokalitách. Tieto lokality tak predstavujú má-
lo atraktívnu oblasť pre zimujúce druhy vodného 
vtáctva.

Na 12 km dlhom úseku Dunaja od jeho sútoku s Ip-
ľom pri Chľabe až po Štúrovo bolo od decembra do 
februára v rokoch 1978 – 2000 (okrem roka 1987) 
sledované zimovanie vodných vtákov okrem spe-
vavcov (Hošek 2001). Týmto prieskumom avifauny 
sa tu zistilo zimovanie 40 druhov vodných vtákov, 
z ktorých na Nitre sa v rovnakom zimnom období, 
ale v rokoch 2007 – 2010, zistilo len 9 druhov a na 
Žitave o dva druhy viac. Tieto výsledky nám pou-
kazujú opäť na nízky počet zimujúcich druhov vod-
ných vtákov na Nitre a Žitave. 

Kúdela & Celec (2002) zistili od októbra 1999 do 
marca 2000 na priesakovom kanáli Dunajského 
vodného diela medzi Bratislavou – Podunajskými 
Biskupicami a Šamorínom 32 druhov vtákov, z nich 
sa na Nitre vyskytovalo 13 a na Žitave 16.

Na 2,5 km úseku Váhu pri Trenčíne zimovalo od 15. 
decembra do 15. februára v rokoch 1997 – 2002 až 
66 druhov vtákov (Jambor 2003), z ktorých v rov-
nakom dátume, ale v rokoch 2007 – 2010, zimovalo 
na Nitre len 39 a na Žitave až 48 druhov. Medzi ne-
zaznamenanými druhmi na Nitre a Žitave sa ukazo-
vali najmä druhy kačíc (Anas) a čajok (Larus). 
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Charakter 
výskytu

2007/2008 2008/2009 2009/2010
d % F % d % F % d % F %

Tachybaptus ruficollis 1 0,01% 5,00% 0,18% 12,50% 0,00% 0,00%
Phalacrocorax carbo 1 1,37% 50,00% 0,82% 37,50% 0,70% 52,63%
Egretta alba 3 0,42% 45,00% 0,26% 37,50% 0,23% 31,58%
Ardea cinerea 3 0,15% 50,00% 0,47% 68,75% 0,18% 31,58%
Cygnus olor 3 0,80% 75,00% 1,21% 75,00% 1,79% 73,68%
Anser albifrons 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 5,26%
Anser anser 6 0,84% 5,00% 2,97% 25,00% 6,12% 15,79%
Anas crecca 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 15,79%
Anas platyrhynchos 1 13,24% 70,00% 11,39% 81,25% 3,12% 57,89%
Anas querquedula 6 0,00% 0,00% 0,01% 6,25% 0,00% 0,00%
Pernis apivorus 5 0,00% 0,00% 0,09% 12,50% 0,00% 0,00%
Circus aeruginosus 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 5,26%
Circus cyaneus 2 0,03% 5,00% 0,19% 31,25% 0,02% 5,26%
Accipiter nisus 5 0,03% 10,00% 0,04% 12,50% 0,00% 0,00%
Buteo buteo 3 1,19% 100,00% 0,76% 100,00% 1,25% 94,74%
Buteo lagopus 2 0,03% 10,00% 0,04% 18,75% 0,08% 21,05%
Falco tinnunculus 3 0,06% 15,00% 0,15% 43,75% 0,02% 5,26%
Falco columbarius 4 0,03% 5,00% 0,01% 6,25% 0,00% 0,00%
Falco subbuteo 5 0,01% 5,00% 0,07% 6,25% 0,00% 0,00%
Perdix perdix 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 5,26%
Phasianus colchicus 3 0,36% 40,00% 0,41% 50,00% 0,10% 26,32%
Rallus aquaticus 1 0,00% 0,00% 0,07% 25,00% 0,00% 0,00%
Gallinula chloropus 1 0,03% 5,00% 0,09% 12,50% 0,06% 15,79%
Fulica atra 1 1,45% 55,00% 0,42% 37,50% 0,10% 15,79%
Grus grus 6 0,00% 0,00% 0,23% 6,25% 0,00% 0,00%
Vanellus vanellus 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 10,53%
Larus ridibundus 4 0,00% 0,00% 0,01% 6,25% 0,00% 0,00%
Columba palumbus 5 0,01% 5,00% 0,60% 25,00% 0,10% 10,53%
Streptopelia decaocto 3 1,54% 40,00% 0,03% 6,25% 0,02% 5,26%
Strix aluco 4 0,00% 0,00% 0,03% 6,25% 0,00% 0,00%
Alcedo atthis 3 0,14% 30,00% 0,15% 25,00% 0,02% 5,26%
Merops apiaster 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,84% 10,53%
Jynx torquila 5 0,03% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Picus viridis 3 0,42% 65,00% 0,38% 75,00% 0,39% 42,11%
Dryocopus martius 3 0,70% 95,00% 0,67% 87,50% 0,86% 89,47%
Dendrocopos major 3 1,58% 100,00% 0,83% 75,00% 1,38% 94,74%
Dendrocopos syriacus 3 0,01% 5,00% 0,04% 12,50% 0,04% 5,26%
Dendrocopos medius 3 0,21% 40,00% 0,01% 6,25% 0,21% 21,05%
Dendrocopos minor 3 0,21% 20,00% 0,20% 50,00% 0,21% 52,63%
Galerida cristata 3 0,20% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Alauda arvensis 5 0,06% 5,00% 0,00% 0,00% 0,02% 5,26%
Riparia riparia 5 0,04% 5,00% 0,37% 6,25% 0,78% 10,53%

tabuľka 2. Zoznam zistených druhov na Nitre a ich hodnoty dominancie a frekvencie.
Tučným písmom sú zvýraznené najvyššie hodnoty dominancie počas jednotlivých mimohniezdnych období; 1 = druhy, ktoré sa tu 
vyskytovali takmer vždy okrem nepriaznivých podmienok, napr.: tuhé mrazy, keď sa sťahovali na iné nezamŕzajúce vodné plochy 
s priaznivejšími podmienkami; 2 = označené druhy, ktoré prilietali na skúmanú lokalitu za účelom zimovania (zimní hostia); 3 = 
druhy stále; 4 = druhy vyskytujúce sa iba občas (zriedkavé druhy); 5 = druhy, ktoré sa tu vyskytovali počas hniezdneho obdobia 
a zotrvávali až do jesene, keď migrovali z tohto územia a na jar zas prilietali späť (na lokalite mohli hniezdiť, pravdepodobne 
hniezdiť alebo loviť potravu); 6 = druhy, ktoré boli na skúmanej lokalite zaznamenané iba počas migrácie).
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Charakter 
výskytu

2007/2008 2008/2009 2009/2010
d % F % d % F % d % F %

Hirundo rustica 5 0,00% 0,00% 0,13% 12,50% 0,31% 5,26%
Anthus trivialis 5 0,00% 0,00% 0,12% 18,75% 0,02% 5,26%
Anthus pratensis 6 0,10% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Motacilla alba 5 0,04% 5,00% 0,45% 31,25% 0,00% 0,00%
Bombycilla garrulus 6 0,00% 0,00% 0,12% 6,25% 0,00% 0,00%
Troglodytes troglodytes 3 0,48% 40,00% 1,05% 93,75% 0,80% 68,42%
Erithacus rubecula 3 0,87% 35,00% 1,36% 93,75% 0,49% 52,63%
Saxicola torquata 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 5,26%
Turdus merula 3 2,71% 75,00% 3,46% 81,25% 0,86% 47,37%
Turdus pilaris 2 6,15% 25,00% 10,06% 62,50% 4,85% 63,16%
Turdus philomelos 5 0,56% 25,00% 0,83% 37,50% 0,14% 5,26%
Turdus iliacus 6 0,60% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sylvia atricapilla 5 0,00% 0,00% 0,06% 6,25% 0,04% 5,26%
Phylloscopus collybita 5 0,11% 10,00% 0,45% 25,00% 0,10% 15,79%
Phylloscopus trochilus 5 0,01% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Regulus regulus 3 0,76% 45,00% 0,18% 31,25% 0,10% 15,79%
Muscicapa striata 5 0,00% 0,00% 0,15% 18,75% 0,00% 0,00%
Ficedula albicollis 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 5,26%
Aegithalos caudatus 3 8,24% 100,00% 6,08% 100,00% 14,61% 100,00%
Poecile palustris 3 0,10% 15,00% 0,06% 12,50% 0,08% 10,53%
Cyanistes caeruleus 3 5,76% 100,00% 8,10% 100,00% 11,22% 100,00%
Parus major 3 11,94% 100,00% 7,02% 100,00% 11,01% 100,00%
Sitta europaea 3 0,46% 40,00% 0,31% 56,25% 0,55% 47,37%
Certhia brachydactyla 5 0,00% 0,00% 0,12% 25,00% 0,21% 26,32%
Remiz pendulinus 3 0,13% 30,00% 0,25% 50,00% 0,08% 15,79%
Oriolus oriolus 5 0,00% 0,00% 0,12% 12,50% 0,00% 0,00%
Lanius collurio 5 0,00% 0,00% 0,01% 6,25% 0,04% 5,26%
Lanius excubitor 2 0,06% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Garrulus glandarius 3 0,14% 30,00% 0,19% 18,75% 0,02% 5,26%
Pica pica 3 0,03% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Corvus frugilegus 2 2,63% 35,00% 0,89% 50,00% 0,14% 21,05%
Corvus corone cornix 3 0,85% 65,00% 0,69% 68,75% 1,11% 68,42%
Corvus corax 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 5,26%
Sturnus vulgaris 5 0,87% 10,00% 5,61% 31,25% 3,74% 21,05%
Passer domesticus 3 0,98% 35,00% 0,15% 6,25% 0,00% 0,00%
Passer montanus 3 12,29% 95,00% 10,61% 87,50% 6,57% 47,37%
Fringilla coelebs 3 0,20% 35,00% 1,70% 93,75% 0,80% 94,74%
Fringilla montifringilla 2 4,63% 20,00% 4,21% 37,50% 5,07% 21,05%
Carduelis chloris 3 0,34% 35,00% 0,35% 25,00% 0,47% 26,32%
Carduelis carduelis 3 6,74% 75,00% 7,47% 100,00% 12,28% 100,00%
Carduelis spinus 6 0,01% 5,00% 0,00% 0,00% 0,29% 10,53%
Carduelis cannabina 4 0,07% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pyrrhula pyrrhula 2 5,65% 75,00% 3,07% 62,50% 1,31% 52,63%
Coccothraustes coccothraustes 4 0,01% 5,00% 0,03% 6,25% 0,00% 0,00%
Emberiza citrinella 3 0,15% 20,00% 0,95% 68,75% 0,76% 47,37%
Emberiza schoeniclus 3 0,01% 5,00% 0,26% 18,75% 0,04% 10,53%
Emberiza calandra 3 0,14% 15,00% 0,10% 25,00% 0,70% 21,05%

tabuľka 2. Pokračovanie.
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tabuľka 3. Zoznam zistených druhov na Žitave a ich hodnoty dominancie a frekvencie.
Tučným písmom sú zvýraznené najvyššie hodnoty dominancie počas jednotlivých mimohniezdnych období; 1 = druhy, ktoré sa tu 
vyskytovali takmer vždy okrem nepriaznivých podmienok, napr.: tuhé mrazy, keď sa sťahovali na iné nezamŕzajúce vodné plochy 
s priaznivejšími podmienkami; 2 = označené druhy, ktoré prilietali na skúmanú lokalitu za účelom zimovania (zimní hostia); 3 = 
druhy stále; 4 = druhy vyskytujúce sa iba občas (zriedkavé druhy); 5 = druhy, ktoré sa tu vyskytovali počas hniezdneho obdobia 
a zotrvávali až do jesene, keď migrovali z tohto územia a na jar zas prilietali späť (na lokalite mohli hniezdiť, pravdepodobne 
hniezdiť alebo loviť potravu); 6 = druhy, ktoré boli na skúmanej lokalite zaznamenané iba počas migrácie).

Charakter 
výskytu

2007/2008 2008/2009 2009/2010
D % F % D % F % D % F %

Tachybaptus ruficollis 1 0,17% 33,33% 0,54% 47,06% 0,22% 16,67%
Phalacrocorax carbo 1 0,42% 74,07% 0,63% 47,06% 0,48% 50,00%
Botaurus stellaris 5 0,03% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nycticorax nycticorax 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 4,17%
Egretta alba 3 0,37% 66,67% 0,46% 64,71% 0,94% 79,17%
Ardea cinerea 3 0,55% 74,07% 0,61% 70,59% 1,01% 70,83%
Ciconia ciconia 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 4,17%
Cygnus olor 3 2,50% 100,00% 2,70% 88,24% 3,63% 95,83%
Anser anser 5 1,61% 11,11% 1,12% 23,53% 0,29% 16,67%
Anas penelope 6 0,01% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anas strepera 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 4,17%
Anas crecca 6 0,15% 7,41% 0,29% 17,65% 0,30% 8,33%
Anas platyrhynchos 1 5,48% 92,59% 5,79% 88,24% 10,01% 91,67%
Anas querquedula 6 0,02% 7,41% 0,13% 23,53% 0,00% 0,00%
Anas clypeata 6 0,00% 0,00% 0,02% 5,88% 0,00% 0,00%
Pernis apivorus 5 0,01% 7,41% 0,05% 17,65% 0,01% 4,17%
Circus aeruginosus 5 0,03% 7,41% 0,02% 5,88% 0,01% 4,17%
Circus cyaneus 2 0,01% 3,70% 0,00% 0,00% 0,03% 4,17%
Accipiter gentilis 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 4,17%
Accipiter nisus 4 0,00% 0,00% 0,03% 17,65% 0,00% 0,00%
Buteo buteo 3 0,62% 100,00% 0,48% 82,35% 0,99% 87,50%
Buteo lagopus 2 0,03% 14,81% 0,02% 5,88% 0,07% 12,50%
Falco tinnunculus 3 0,04% 14,81% 0,15% 47,06% 0,03% 8,33%
Falco columbarius 2 0,03% 14,81% 0,03% 17,65% 0,01% 4,17%
Falco subbuteo 5 0,03% 11,11% 0,01% 5,88% 0,00% 0,00%
Perdix perdix 4 0,01% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Phasianus colchicus 3 0,28% 59,26% 0,22% 47,06% 0,12% 29,17%
Rallus aquaticus 1 0,03% 11,11% 0,28% 47,06% 0,15% 16,67%
Porzana parva 1 0,00% 0,00% 0,04% 17,65% 0,00% 0,00%
Gallinula chloropus 1 0,24% 40,74% 0,29% 29,41% 0,25% 20,83%
Fulica atra 1 9,91% 74,07% 6,42% 76,47% 3,74% 29,17%
Vanellus vanellus 6 0,12% 3,70% 0,08% 5,88% 0,04% 4,17%
Larus ridibundus 4 0,03% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Columba palumbus 5 0,03% 14,81% 0,05% 11,76% 0,17% 16,67%
Streptopelia decaocto 3 0,48% 74,07% 0,89% 52,94% 0,87% 41,67%
Streptopelia turtur 5 0,00% 0,00% 0,10% 5,88% 0,07% 4,17%
Alcedo atthis 3 0,20% 37,04% 0,22% 52,94% 0,03% 8,33%
Merops apiaster 6 1,40% 14,81% 0,10% 5,88% 0,25% 4,17%
Jynx torquila 5 0,04% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Picus viridis 3 0,16% 51,85% 0,28% 58,82% 0,23% 33,33%
Dryocopus martius 3 0,67% 96,30% 0,38% 94,12% 0,57% 87,50%
Dendrocopos major 3 1,28% 100,00% 1,12% 100,00% 0,75% 87,50%
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tabuľka 3. Pokračovanie.

Charakter 
výskytu

2007/2008 2008/2009 2009/2010
D % F % D % F % D % F %

Dendrocopos syriacus 3 0,11% 29,63% 0,05% 17,65% 0,08% 20,83%
Dendrocopos medius 3 0,13% 40,74% 0,10% 23,53% 0,03% 8,33%
Dendrocopos minor 3 0,02% 7,41% 0,10% 29,41% 0,14% 20,83%
Galerida cristata 3 0,27% 22,22% 0,03% 5,88% 0,06% 8,33%
Alauda arvensis 5 0,18% 14,81% 0,16% 17,65% 0,00% 0,00%
Riparia riparia 5 2,73% 14,81% 3,10% 17,65% 0,57% 8,33%
Hirundo rustica 5 0,01% 3,70% 1,44% 17,65% 0,36% 4,17%
Delichon urbica 5 0,00% 0,00% 0,15% 5,88% 0,00% 0,00%
Anthus pratensis 6 0,12% 18,52% 0,00% 0,00% 0,01% 4,17%
Motacilla alba 5 0,38% 22,22% 0,11% 29,41% 0,18% 8,33%
Troglodytes troglodytes 3 0,72% 55,56% 0,87% 100,00% 0,75% 79,17%
Erithacus rubecula 3 0,90% 59,26% 1,03% 94,12% 0,35% 37,50%
Luscinia megarhynchos 5 0,01% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Phoenicurus ochruros 4 0,00% 0,00% 0,01% 5,88% 0,01% 4,17%
Turdus merula 3 1,49% 55,56% 0,95% 82,35% 0,36% 33,33%
Turdus pilaris 2 3,13% 14,81% 0,18% 23,53% 3,31% 29,17%
Turdus philomelos 5 0,16% 14,81% 0,10% 23,53% 0,00% 0,00%
Turdus iliacus 6 0,04% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Hippolais icterina 4 0,01% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sylvia atricapilla 5 0,00% 0,00% 0,06% 17,65% 0,00% 0,00%
Phylloscopus collybita 5 0,23% 40,74% 0,17% 29,41% 0,17% 12,50%
Phylloscopus trochilus 5 0,01% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Regulus regulus 3 0,24% 29,63% 0,24% 35,29% 0,14% 16,67%
Muscicapa striata 5 0,05% 7,41% 0,09% 17,65% 0,10% 8,33%
Aegithalos caudatus 3 5,83% 96,30% 7,64% 100,00% 10,70% 100,00%
Poecile palustris 3 0,29% 37,04% 0,17% 17,65% 0,03% 4,17%
Cyanistes caeruleus 3 5,77% 100,00% 9,00% 100,00% 10,38% 100,00%
Parus major 3 10,81% 100,00% 4,47% 100,00% 8,96% 100,00%
Sitta europaea 3 0,25% 48,15% 0,10% 17,65% 0,07% 12,50%
Certhia brachydactyla 5 0,00% 0,00% 0,03% 17,65% 0,07% 16,67%
Remiz pendulinus 3 0,18% 33,33% 0,41% 64,71% 0,43% 33,33%
Oriolus oriolus 5 0,01% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lanius collurio 5 0,00% 0,00% 0,01% 5,88% 0,04% 8,33%
Lanius excubitor 2 0,03% 11,11% 0,00% 0,00% 0,06% 12,50%
Garrulus glandarius 3 0,35% 77,78% 0,21% 58,82% 0,10% 25,00%
Pica pica 3 0,16% 62,96% 0,16% 47,06% 0,14% 29,17%
Corvus monedula 3 0,05% 11,11% 0,01% 5,88% 0,00% 0,00%
Corvus frugilegus 2 2,75% 51,85% 0,65% 35,29% 0,14% 8,33%
Corvus corone cornix 3 0,63% 74,07% 0,58% 64,71% 0,77% 66,67%
Corvus corax 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 4,17%
Sturnus vulgaris 5 6,81% 44,44% 9,98% 41,18% 7,23% 29,17%
Passer domesticus 3 1,83% 33,33% 1,63% 41,18% 1,35% 16,67%
Passer montanus 3 17,52% 96,30% 18,57% 100,00% 13,35% 62,50%
Fringilla coelebs 3 0,39% 40,74% 0,97% 100,00% 0,65% 75,00%
Carduelis chloris 3 0,57% 40,74% 0,63% 35,29% 0,23% 16,67%
Carduelis carduelis 3 5,74% 92,59% 10,42% 100,00% 10,88% 95,83%



Charakter 
výskytu

2007/2008 2008/2009 2009/2010
D % F % D % F % D % F %

Carduelis spinus 6 0,40% 7,41% 0,19% 5,88% 0,79% 12,50%
Carduelis cannabina 6 0,39% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Carduelis flammea 4 0,16% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pyrrhula pyrrhula 2 0,40% 33,33% 0,41% 47,06% 0,37% 29,17%
Coccothraustes coccothraustes 4 0,02% 7,41% 0,00% 0,00% 0,01% 4,17%
Emberiza citrinella 3 0,46% 51,85% 0,99% 100,00% 0,63% 75,00%
Emberiza schoeniclus 3 0,05% 3,70% 0,12% 35,29% 0,00% 0,00%
Emberiza calandra 3 0,23% 14,81% 0,20% 35,29% 0,62% 33,33%

tabuľka 3. Pokračovanie.

Na 100 km úseku Hrona zimovalo od novembra 
do marca v rokoch 2002 – 2005 spolu 30 druhov 
vodných a na vodu viazaných vtákov (Veľký et al. 
2005). Z nich sa na Nitre od novembra do prvej po-
lovice marca v rokoch 2007 – 2010 vyskytovalo iba 
13 a na Žitave iba 14 druhov.

Na Záhorí, konkrétne na rieke Morava a priľahlých 
tokoch a stojatých vodách zimovalo v rokoch 2004 
– 2005 celkovo 54 druhov vtákov (Grujbárová et 
al. 2005), z ktorých na Nitre zimovalo 24 a na Žita-
ve 29 druhov. Opäť údaje poukazujú na nízky počet 
spoločných zimujúcich druhov na skúmaných loka-
litách s porovnávanými lokalitami.

V NPR Parížske močiare zimovalo od konca novem-
bra do konca februára v rokoch 1954 – 2002 len 69 
druhov vtákov (Trnka et al. 2003). Spomedzi tých-
to druhov sa od konca novembra do konca februá-
ra v rokoch 2007 – 2010 na Nitre zdržiavalo 46 a 
na Žitave až 51 druhov. Tieto vysoké počty spoloč-
ných zimujúcich druhov svedčia o tom, že väčšina 
zimujúcich druhov vtákov v NPR Parížske močiare 
má podobné vyhovujúce podmienky na zimovanie 
aj na Nitre a Žitave.

Na vodnej nádrži Sĺňava a v okolí Piešťan sa v zim-
nom období od 15. decembra do 15. februára do 
roku 1998 vyskytovalo 150 druhov vtákov (Ka-
ňuščák 1998). Zo 150 druhov sa od 15. decembra 
do 15. februára v rokoch 2007 – 2010 zdržiavalo 
na Nitre 45, z toho 25 druhov bolo prítomných po-
čas všetkých troch zimných sezón. Na Žitave bolo 
v rovnakom období zaznamenaných zo 150 dru-
hov zistených v okolí Piešťan len 55, z ktorých po-
čas všetkých troch zimných sezón bolo registro-
vaných 31. Počas ďalšieho výskumu zimujúcich 
druhov vtákov na vodnej nádrži Sĺňava a v okolí 
Piešťan bolo v zimnom období december až február 
v rokoch 1996 – 2000 celkovo zaznamenaných 122 
druhov (Kubán et al. 2000). Z týchto druhov zimo-
valo na Nitre len 55 a na Žitave o 7 druhov viac ako 
na Nitre. Chýbajúcimi druhmi na Nitre a Žitave bo-
li najmä druhy kačíc (Anas), čajok (Larus) a spevav-
cov (Passeriformes). Aj keď na Nitre a Žitave zimo-
valo oveľa menej druhov (Nitra celkovo 58 a Žitava 

64), napriek tomu druhy kaňa sivá (C. cyaneus), ďa-
teľ malý (Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)) zis-
tené na Nitre aj Žitave a chochláč severský (B. gar-
rulus) zistený len na Nitre, neboli vôbec na vodnej 
nádrži Sĺňava ani v okolí Piešťan do roku 2000 vô-
bec zaznamenané.

Avifauna lúčneho spoločenstva v okolí obce Žitavce 
tvorilo počas mimohniezdneho obdobia rokov 1987 
– 2003 celkovo 42 druhov vtákov (Lengyel 2004), 
z ktorých bolo na Nitre zistených 31 a na Žitave len 
28. Väčšina nezistených druhov na Nitre a Žita-
ve boli hlavne dravce, napr. kaňa popolavá (Circus 
pygargus (Linnaeus, 1758), orol kráľovský (Aquila 
heliaca Savigny, 1809), sokol rároh (Falco cherrug 
Grey, 1834) a močiarne druhy, napr.: bojovník ba-
henný (Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)), mo-
čiarnica mekotavá (Gallinago gallinago (Linnaeus, 
1758)), hvizdák veľký (Numenius arquata (Linna-
eus, 1758)). Ďalej nebola zistená ani čajka sivá (La-
rus canus Linnaues, 1758), ani druhy sov: myšiarka 
ušatá (Asio otus (Linnaeus, 1758)), myšiarka mo-
čiarna (Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)), ani 
dudok obyčajný (Upupa epops Linnaeus, 1758), tra-
sochvost žltý (Motacilla flava Savi, 1831), pŕhľaviar 
červenkastý (Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)).

V súpisnom hárku významných druhov živočíchov 
je pre Alúvium Žitavy uvedených 32 druhov vtá-
kov (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
2005), z ktorých sa na Nitre zistilo len 21 a na Ži-
tave zas 25. Medzi nezistenými druhmi bol holub 
domáci (Columba livia f. domestica Gmelin, 1789), 
ktorý cez Žitavu občas preletoval, ale do zozna-
mu zistených druhov na Nitre a Žitave nebol zahr-
nutý. Ako absentujúce druhy zo súpisného hárku 
boli aj svrčiak riečny (Locustella fluviatilis (Wolf, 
1810), ktorý bol na Nitre a Žitave prítomný len po-
čas hniezdneho obdobia 2008 – 2010; ďalej volavka 
purpurová (Ardea purpurea Linnaeus, 1766) bola 
zistená iba na Žitave, ale počas hniezdneho obdo-
bia 2009 a v roku 2010 aj na jeseň. Druhy kôrov-
ník dlhoprstý (Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)), 
strakoš kolesár (Lanius minor Gmelin, 1788), beluša 
malá (Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)) a kalužiak 

168 Imrichová H: Birds of confluence Nitra and Žitava during non-breeding season



tabuľka 4. Zoznam druhov vtákov vyskytujúcich sa na Nitre a Žitave v zimnom období od 1. decembra do konca 
februára 2007/2008 až 2009/2010.
+ = druh prítomný, +* = druh zaznamenaný iba raz.

nitra Žitava
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Tachybaptus ruficollis +
Phalacrocorax carbo + + + + + +
Egretta alba + + + + + +
Ardea cinerea + + + + + +
Cygnus olor + + + + + +
Anser albifrons +*
Anser anser + + + + + +
Anas crecca +*
Anas platyrhynchos + + + + + +
Circus cyaneus + + + +
Accipiter gentilis +*
Accipiter nisus +* + +
Buteo buteo + + + + + +
Buteo lagopus + + + + +
Falco tinnunculus + + + + + +
Falco columbarius +* + +
Perdix perdix +* +*
Phasianus colchicus + + + + + +
Rallus aquaticus +* + +
Gallinula chloropus +
Fulica atra + + +
Vanellus vanellus +*
Larus ridibundus +*
Streptopelia decaocto + + + + + +
Alcedo atthis + + + +
Picus viridis + + + + + +
Dryocopus martius + + + + + +
Dendrocopos major + + + + + +
Dendrocopos syriacus + + + +
Dendrocopos medius + + + +
Dendrocopos minor + + + + + +
Galerida cristata +*
Alauda arvensis +*
Bombycilla garrulus +*
Troglodytes troglodytes + + + + + +
Erithacus rubecula + + + + +
Turdus merula + + + + + +
Turdus pilaris + + + + +
Turdus philomelos +* +*
Regulus regulus + + + + + +
Aegithalos caudatus + + + + + +
Poecile palustris + + + + +
Cyanistes caeruleus + + + + + +
Parus major + + + + + +
Sitta europaea + + + + +
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sivý (Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)) vôbec ne-
boli na Nitre ani Žitave zistené počas ornitologické-
ho výskumu v rokoch 2007 – 2010.

Počas troch zimných sezón v rokoch 1982 až 1985 
bolo v Českej republike celkovo zistených 183 dru-
hov zimujúcich vtákov. Výskum prebiehal v me-
siacoch december, január a február (Bejček et al. 
1995). Zo 183 druhov bolo na Nitre zistených 58 a 
na Žitave 64. Počas ornitologického výskumu v mi-
mohniezdnom období od septembra do apríla rokov 
1979/1980 až 1983/1984 sa v obci Veľké Karlovice 
zistilo 56 druhov vtákov, z ktorých bolo v zimnom 
období od decembra do februára prítomných iba 29 
druhov (Pavelka 1989). Z 56 druhov bolo počas 
mimohniezdneho obdobia 2007 – 2010 na Nitre zis-
tených 38 a na Žitave 39. Z 29 druhov vyskytujúcich 
sa v zimnom období vo Veľkých Karloviciach bolo 
na Nitre a Žitave registrovaných v zimnom období 
až 26. Väčšina druhov zistená vo Veľkých Karlovi-
ciach, ktoré ležia v nadmorskej výške 512 m n. m. 
v Českej republike, boli lesné druhy. Pomerne veľa 
takýchto lesných druhov bolo zistených aj na Nitre 
a Žitave, aj keď nadmorská výška sa pohybovala od 
106 do 115 m n. m. Svedčí to o širokej tolerancii v 

rámci nadmorskej výšky pri vybraných druhoch, 
ktoré zimovali aj v nízkych aj vyšších polohách.

Počas ornitologického výskumu na Lenešických ryb-
níkoch v okrese Louny bol v rokoch 1974 – 1977 
sledovaný ťah a zimovanie vodných vtákov. Týmto 
výskumom bol zistený ťah a zimovanie až 70 dru-
hov vodných vtákov a troch dravcov (Bárta 1978). 
Z týchto druhov bolo počas mimohniezdneho obdo-
bia 2007 – 2010 na Nitre zistených len 15 a na Žita-
ve len 17 druhov, čo poukazuje na absenciu mno-
hých druhov vodných vtákov na Nitre a Žitave.

Na rybníkoch pri Bukovke (okres Pardubice) bo-
lo v rokoch 1946 – 1975 zistených 40 druhov vtá-
kov počas ťahu a zimovania (Štancl & Štanclová 
1978). Z týchto druhov bolo počas mimohniezdne-
ho obdobia v rokoch 2007 – 2010 na Nitre zistených 
len 17 a na Žitave len 18. Najväčšou absentujúcou 
skupinou vtákov na Nitre a Žitave boli bahniaky 
(Charadriiformes), ktoré tu zatiaľ nenašli tie naj-
vhodnejšie podmienky na ich zimovanie. 

V západnej časti Berlína zimovalo od 24. októbra 
do 6. decembra 1989 až 14 druhov vtákov (Judas 
1991), z ktorých v rovnakom dátume, ale v rokoch 
2007 – 2009, zimovalo na Nitre iba 5 druhov. Sú to 

tabuľka 4. Pokračovanie.

nitra Žitava
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Certhia brachydactyla + + +
Remiz pendulinus + + + + +
Lanius excubitor + + +
Garrulus glandarius + + + + +
Pica pica + + +
Corvus monedula +*
Corvus frugilegus + + + + + +
Corvus corone cornix + + + + + +
Corvus corax +* +*
Sturnus vulgaris +* + + +
Passer domesticus + + +
Passer montanus + + + + + +
Fringilla coelebs + + + + + +
Fringilla montifringilla + + +
Carduelis chloris + + +
Carduelis carduelis + + + + + +
Carduelis spinus +* +*
Carduelis cannabina +*
Pyrrhula pyrrhula + + + + + +
Coccothraustes cocco-
thraustes +* +*

Emberiza citrinella + + + + + +
Emberiza schoeniclus +* +
Emberiza calandra + + + +
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hus divá (A. anser), kačica divá (A. platyrhynchos), 
lyska čierna (Fulica atra Linnaeus, 1758), vrana tú-
lavá (Corvus corone cornix Linnaeus, 1758), havran 
čierny (C. frugilegus) a na Žitave boli okrem nich 
v rovnakom čase zaznamenané aj čajka smejivá (L. 
ridibundus), škorec obyčajný (S. vulgaris) a holub 
hrivnák (Columba palumbus Linnaeus, 1758).

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) sa počas 
mimohniezdneho a zimného obdobia vyskytoval 
v okolí Gabčíkova (Kropil 1993) a na rybníkoch 
pri Leviciach (Zach 1998). Jeho hojný výskyt v mi-
mohniezdnom období na vodnej nádrži Boleráz zis-
tili Trnka et al. (2000). Na Nitre a Žitave bol za-
znamenaný počas mimohniezdneho aj zimného 
obdobia 2007 – 2010. 

Rác (2007) opisuje zimovanie penice čiernohlavej 
(S. atricapilla), kolibkárika čipčavého (P. collybita) 
a kúdelníčky lužnej (R. pendulinus) na juhozápad-
nom Slovensku. Z nich na Nitre a Žitave zimova-
la iba kúdelníčka lužná (R. pendulinus), ktorú Rác 
(2007) zaznamenal v poraste trste pri Gabčíkove, 
na Číčovskom mŕtvom ramene a pri Číčove, pri Veľ-
kých Kosihách a pri Bodíkoch. Zimovanie ostatných 
druhov, ktoré spomína Rác (2007), sa na Nitre a Ži-
tave nepotvrdili. Možno v nasledujúcich rokoch sa 
objavia.

záver

Oblasť sútoku Nitry a Žitavy sa vyznačuje pomer-
ne vysokou diverzitou vtáčích spoločenstiev, o 
čom svedčí aj vysoký počet zistených druhov vtá-
kov. V tejto oblasti sa počas mimohniezdneho ob-
dobia rokov 2007 – 2010 zistil výskyt 103 dru-
hov vtákov, z toho na Nitre 89 a na Žitave 96. Na 
Nitre sa január sa javil ako stabilný mesiac s naj-
nižším počtom zistených druhov, kým na Žitave to 
bolo trocha inak. V zimných sezónach 2007/2008 
a 2008/2009 bolo najmenej druhov zaznamena-
ných v januári, ale počas zimy 2009/2010 zasa 
v novembri. Na Nitre bolo najviac 70 druhov vtá-
kov zistených počas mimohniezdneho obdobia ro-
kov 2008/2009 a najpočetnejším druhom bola ka-
čica divá (A. platyrhynchos) (11,39 % zo všetkých 
zistených jedincov). Na Žitave bolo najviac 82 dru-
hov zaznamenaných počas mimohniezdneho obdo-
bia rokov 2007/2008 a najpočetnejším druhom bol 
počas celého skúmaného obdobia vrabec poľný (P. 
montanus) najviac v rokoch 2008/2009 (18,57 % zo 
všetkých zistených jedincov). Počas zimného obdo-
bia od 1. decembra do konca februára 2007/2008 až 
2009/2010 sa na Nitre zdržiavalo 58 a na Žitave až 
64 druhov vtákov. Na oboch lokalitách bolo z tých-
to druhov vyskytujúcich sa v zimnom období len 7 
zimných hostí. 

Pri porovnávaní zloženia avifuany Nitry a Žitavy 
v zimnom období s inými lokalitami Slovenska či 
v Českej republike, tak ako početne chýbajúcou 

skupinou boli vodné druhy vtáctva, v menšej mie-
re dravce a čiastočne spevavce. Napriek tomu, v 
porovnaní s údajmi Danko et al. (2002) pre oblasť 
skúmaných lokalít, tak neboli také veľké rozdiely. 
Priam poukázali na nové druhy vyskytujúce sa v zi-
me od roku 1999.
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