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ÚVOD 

 

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky (ďalej aj „CHVÚ Senianske rybníky“) bolo vyhlásené 

v roku 2009 vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Rozprestiera sa 

na východe Slovenska na výmere 2 668,47 ha. Jeho legislatívna ochrana začala v roku 1974 vyhlásením 

(aktuálne) národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky, ktorá je od roku 2004 zároveň územím 

európskeho významu a tiež územím medzinárodného významu v zmysle Ramsarského dohovoru o 

mokradiach.  

Predmetom ochrany v území je 11 vtáčích druhov, spomedzi nich patrí medzi najvýznamnejšie volavka 

purpurová, bučiak veľký, beluša veľká, beluša malá, čorík bahenný a kalužiak červenonohý, pre ktoré je 

CHVÚ Senianske rybníky jedným z 2-3 najvýznamnejších hniezdisk na Slovensku. V prípade lyžičiara 

bieleho dokonca ide o jedinú pravidelne obsadenú hniezdnu lokalitu na Slovensku. CHVÚ Senianske 

rybníky je navyše veľmi významnou hniezdnou lokalitou na národnej úrovni aj na európskej úrovni pre 

kaňu močiarnu a chavkoša nočného. V posledných rokoch nebolo zaznamenané hniezdenie brehára 

čiernochvostého ani šabliarky modronohej, ktorých návrat medzi hniezdiče CHVÚ Senianske rybníky si 

bude vyžadovať cielenú obnovu a vhodný manažment ich biotopov.  

Centrom CHVÚ Senianske rybníky je 706 ha rybničná sústava. Z nej 213,31 ha patrí samotnej Národnej 

prírodnej rezervácii Senianske rybníky a 211,28 ha jej ochrannému pásmu, ktoré sa využíva aj na 

hospodársky chov rýb. Zvyšok tvoria chovné rybníky (označené v texte ako CHR), ktoré sú v súčasnosti 

využívané na intenzívny chov rýb.  

Schválením programu starostlivosti o CHVÚ Senianske rybníky budú vytvorené podmienky pre 

systematickejšiu ochranu vtáctva, pre zlepšenie spolupráce s dotknutými subjektmi a pre financovanie 

aktivít z fondov Európskej únie. Návrh programu starostlivosti bol prerokovaný dňa 23. júna 2021 

v Iňačovciach a následne upravený v zmysle rokovaní s dotknutými subjektmi.  
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1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu  

CHVÚ Senianske rybníky je evidované v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny pod 

č. A/24. 

1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území 

CHVÚ Senianske rybníky je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000 na základe 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho 

vtáctva (kodifikované znenie) a smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 

biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ako aj § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“). 

CHVÚ Senianske rybníky bolo pod označením SKCHVU024 zaradené do národného zoznamu chránených 

vtáčích území schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 zo dňa 9. júla 2003.  

Časť územia je od 2. júla 1990 zapísaná do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (je tzv. 

ramsarskou lokalitou, pod názvom Senné - rybníky) a táto časť sa prekrýva aj s územím európskeho 

významu SKUEV0208 Senianske rybníky, ktoré bolo ustanovené výnosom Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území 

európskeho významu v znení neskorších predpisov. 

1.3. Kategória a názov územia 

Kategória:   chránené vtáčie územie 

Názov územia:   Senianske rybníky 

1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia  

Vyhláška MŽP SR č. 436/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky (ďalej 

len „vyhláška MŽP SR č. 436/2009 Z. z.“), nadobudla účinnosť 1. novembra 2009. 

1.5. Celková výmera chráneného územia 

Celková rozloha CHVÚ Senianske rybníky stanovená vo vyhláške MŽP SR č. 436/2009 Z. z. je 2668,47 

ha. Výmery sú spracované podľa stavu katastra nehnuteľností k 1. januára 2020. Mapa využitia územia je 

prílohou č. 6.3 tohto materiálu. 
 

 Tabuľka č.1: Zastúpenie druhov pozemkov v CHVÚ Senianske rybníky 

Druh pozemku Zastúpenie v % 

orná pôda 4,60 

trvalé trávne porasty (TTP) 66,21 

vodná plocha 26,71 

zastavaná plocha a nádvorie 1,86 

ostatná plocha 0,19 

Spolu 100 
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1.6. Súčasný stav predmetu ochrany 

1.6.1. Prírodné pomery 
 

Geografická poloha a vymedzenie územia 

CHVÚ Senianske rybníky sa nachádza v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny a rovnako aj 

celku Východoslovenskej roviny (v zníženine Senianska mokraď, medzi Iňačovskou tabuľou 

a Sobraneckou rovinou). Územie je lokalizované medzi obcami Iňačovce, Senné (okres Michalovce), 

Blatná Polianka a Blatné Remety (okres Sobrance), pričom niektoré spoločné hranice územných obvodov 

týchto obcí tvoria zároveň hranicu okresov Michalovce a Sobrance. Severozápadná časť CHVÚ Senianske 

rybníky leží v juhovýchodnom výbežku územného obvodu obce Hažín (okres Michalovce). Prístup na 

lokalitu je možný po cestách II a III. triedy z Michaloviec do vyššie spomínaných obcí, ktoré ležia vo 

vzdialenosti od 10 km (Iňačovce) do 25 km (Blatná Polianka) od Michaloviec. Z týchto obcí vedú do 

územia CHVÚ Senianske rybníky len účelové komunikácie. V samotnom CHVÚ Senianske rybníky sa 

nenachádzajú žiadne dopravné komunikácie. Hranica CHVÚ Senianske rybníky sa začína na moste 

prechádzajúcom cez kanál Čierna voda pri obci Senné, stáča sa juhozápadným smerom, pokračuje po 

pravom brehu kanála Čierna voda po prúde, kopíruje breh kanála až po sútok s Čečehovským kanálom, kde 

sa stáča na juhovýchod, pokračuje po hranici obce Senné a Stretava až po odvodňovací kanál, odkiaľ 

pokračuje severovýchodne proti prúdu odvodňovacieho kanála po ľavom brehu až po sútok s Hradeckým 

kanálom, po ktorom pokračuje východným a následne severovýchodným smerom po kótu Planá, kde sa 

smeruje na sever až po napojenie k melioračnému kanálu, ktorým pokračuje východným smerom po 

hranicu rozdeľujúcu územné obvody obcí Senné a Bežovce. Tu sa stáča na sever a následne na severozápad 

a pokračuje k nasledujúcemu odvodňovaciemu kanálu, na ktorý sa napája a pokračuje po prúde 

severovýchodným smerom až po Sobranecký kanál. Pokračuje po pravom brehu Sobraneckého kanála 

severovýchodným smerom ku kóte Poliansky breh, odkiaľ pokračuje pravým brehom Okny až po 

melioračný kanál, ktorým pokračuje severozápadným následne severným smerom až k nápustnému kanálu 

rybničnej sústavy. Prechádza kanál a pokračuje severným smerom po odvodňovacom kanáli, následne sa 

stáča severozápadným smerom až k účelovej komunikácií z obce Blatné Remety, pokračuje 

severozápadným smerom okrajom lúky až po kanál Čierna voda, ktorého ľavým brehom pokračuje až po 

ústie melioračného kanála, kde sa stáča západným smerom a pokračuje na západ po hranicu územných 

obvodov obcí Hažín a Jastrabie pri Michalovciach. Pokračuje hranicou územných obvodov obcí až po 

Horný a následne Blatský kanál k ústiu Iňačovského kanála. Pokračuje juhozápadným smerom po 

Iňačovskom kanále k mostu vedúcom od obce Iňačovce, následne pokračuje južným smerom Iňačovským 

kanálom, následne pokračuje juhovýchodným smerom okrajom lúky až k odvodňovaciemu kanálu severne 

od obce Senné. Týmto kanálom pokračuje severozápadným smerom až po záhrady obce Senné, kde sa 

stáča na juhovýchod, obchádzajúc záhrady východným smerom až po odvodňovací kanál, po ktorom 

pokračuje východným smerom, potom sa stáča na juhovýchod a obchádzajúc záhrady obce pokračuje ku 

kanálu Čierna voda a po pravej strane tohto kanála pokračuje až k mostu prechádzajúcom cez kanál Čierna 

voda. Oblasť CHVÚ Senianske rybníky leží v západnej časti tzv. Senianskej mokrade, rozsiahlej zníženiny, 

ktorá vznikla v ranom pleistocéne ako výrazná tektonická depresia vyplnená usadeninami vulkanického 

a flyšového pôvodu s veľmi malým prevýšením. Územie leží v nadmorskej výške 99 až 104 m n. m. 

Podľa geomorfologického členenia (Atlas krajiny SR, 2002) patrí územie do Alpsko–himalájskej sústavy, 

podsústavy panónska panva, provincie Východopanónska panva, subprovincie Veľká Dunajská kotlina a 

oblasti Východoslovenská nížina. Hranice územia sú vymedzené na mapovej prílohe 7.1. 

 

Klíma 

CHVÚ Senianske rybníky patrí k najteplejším a zároveň najsuchším územiam Slovenska. Podľa 

priemernej ročnej hodnoty klimatického ukazovateľa zavlaženia sa pohybujú v rozmedzí 100 až 150 mm, 

čo znamená nedostatok zrážok (Atlas krajiny SR, 2002). Na nížine je najviac zrážok vtedy, keď na naše 

územie postupuje vlhký a relatívne teplý vzduch od juhu. To charakterizuje počet zrážkových dní. 

V letnom období sú vysoké úhrny zrážok väčšinou viazané na výskyt lejakov pri prechode studeného 

frontu. V zimnom období sú charakteristické snehové zrážky. Priemerná výška snehovej pokrývky v území 

je 6,8 cm za rok (Lapin, 1980). Horúce letá, chladné zimy a pomerne náhle prechody medzi ročnými 

obdobiami, dávajú tejto oblasti charakter územia so subkontinentálnou klímou. Územie patrí do teplej 



Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051 

6 

oblasti, mierne suchej podoblasti, mierne suchého okrsku s chladnou zimou, s priemernou teplotou 

v januári –3 C, s počtom letných dní (max. dennou teplotou vzduchu 25 C a vyššou) 50 a viac, zároveň 

predstavuje typ s teplou nížinnou klímou, s priemernou teplotou v júli 19,7 C a ročnou amplitúdou 

priemerných mesačných teplôt vzduchu 22 až 24 C a ročným úhrnom zrážok 593 mm (v rozmedzí 304 - 

1050 mm) (Cibuľa, 1992). Počet jasných dní v CHVÚ Senianske rybníky dosahuje maximum v mesiacoch 

august – september (7,0 dní) a minimum v mesiacoch november – december (1,5 dní). Oblačnosť skracuje 

slnečný svit, ktorý by pri ideálnom horizonte trval na nížine 4 474 hodín v roku s maximom v júli a 

minimom v decembri. Poloha územia v rámci Východoslovenskej nížiny spôsobuje niektoré špecifické 

zvláštnosti tohto územia, vyvolané najmä dvoma základnými druhmi vplyvov a to cirkulačnými a 

radiačnými. Cirkulačné vplyvy sú v prvom rade závislé na polohe územia, ktoré leží v prechodnom pásme 

medzi oceánskou a pevninskou klímou. Jednou zo základných čŕt tunajšej klímy z tohto dôvodu je veľká 

časová premenlivosť počasia a tým aj všetkých meteorologických prvkov. Charakteristické je rýchle 

striedanie vzduchových hmôt v každom ročnom období a rozvinutá cyklonálna činnosť. Charakteristikou 

polohou územia je najmä stupeň kontinentality, ktorý závisí na vzdialenosti od mora, ktorá sa premieta 

v stupni vplyvu morských vzduchových hmôt na klímu. Ďalším vplyvom na režim klimatických prvkov je 

poloha Karpatského oblúka. Pri prúdení zo severu sa hrebeň Karpát uplatňuje ako prekážka proti prúdeniu 

chladného vzduchu, ktorý toto územie hlavne v zimných mesiacoch územie obtečie. Naopak pri južnom 

ustálenom prúdení môže karpatský oblúk pôsobiť ako udržiavacia hrádza, pričom sú časté inverzie teplôt 

vzduchu. Veterné pomery sú zrkadlom cirkulačných pomerov a podľa údajov je všeobecným znakom 

rozloženia smerov vetra na nížine prevládajúce severné prúdenie. Druhým najčastejším smerom vetra je 

väčšinou smer opačný k prevládajúcemu. V zimnom období sa zväčšuje početnosť vetra s južnými 

zložkami na úkor severných (Šoltész, 1982). Rýchlosť vetra je najväčšia zvyčajne s prevládajúceho 

severného či severozápadného smeru. Zrážky prinášajú západné oceanické a suché kontinentálne vetry. 

 

Hydrologické pomery 

CHVÚ Senianske rybníky leží v povodí Laborca, ktorý pramení v Nízkych Beskydách v nadmorskej 

výške 682 m n.m. a je dlhý 129 km (plocha povodia je 4 522,5 km22). Južne od CHVÚ Senianske rybníky sa 

zlieva s veľkým ľavostranným prítokom Uhom. Riečne valy Laborca a Uhu nútili potoky stekajúce 

z Vihorlatu koncentrovať sa do Čiernej vody, ktorá vyústila pri sútoku Laborca s Uhom. Laborec, Čierna 

voda a Uh zaplavovali severovýchodnú časť Východoslovenskej nížiny. Pri väčších zrážkach vo Vihorlate 

voda odtekala Čiernou vodou a Sobraneckým potokom do Senianskej depresie a spôsobovala záplavy. 

Voda na senianskych lúkach niekedy vystupovala až na 3 m vytvárala obrovskú vodnú plochu dlhú 

až 12 km a širokú až 5 km (Šútor et al. 1995). Do roku 1947 dochádzalo k úpravám a ohradzovaniu riek 

len málo účinným a nedostatočne kapacitne a finančne zabezpečeným spôsobom, hlavne z iniciatívy 

miestnych vodných družstiev. Po roku 1947 bolo rozhodnuté riešiť vodohospodárske úpravy komplexne na 

celej Východoslovenskej nížine. Na samotné územie dnešného CHVÚ Senianske rybníky malo najväčší 

vplyv vybudovanie vodného diela Vihorlat (Zemplínska Šírava) v roku 1965, čím znížili prietok 

Laborca zo 600 m33. s-1 o polovicu na 300 m33. s-1. Pre odvádzanie vôd Čiernej vody bola vybudovaná 

čerpacia stanica pri Stretávke o výkone 16 m33. s-1. Priemerný ročný prietok Čiernej vody sa znížil 

z pôvodných 160 mil. m33  na 37,9 mil. m33. Vodohospodárskymi úpravami zmenšené vodné plochy sa mali 

nahradiť vytvorením rezervácie pre vtáctvo v najnižšej polohe Senianskej mokrade, čo sa uskutočnilo 

postupným etapovým dobudovaním rybničnej sústavy (Šútor et al. 1995). Rybničná sústava je v súčasnosti 

napájaná riečkou Okna (rozloha povodia 150,7 km22), ktorá vyteká z Morského oka vo Vihorlate 

s rozdeľovacím objektom pri Blatnej Polianke a systémom kanálov, ktoré ústia do Čiernej vody. Množstvo 

vody odoberanej z Okny pre systém rybníkov bolo stanovené na maximálne 2,5 m33. s-1 (Slobodník & 

Kadlečík 2000). Odvodnenie pozemkov bolo jednou zo základných súčastí celého komplexu zásahov na 

úpravu vodného režimu územia. Predstavuje súhrn opatrení na úpravu vodného a vzdušného režimu 

zamokrených pôd, ktorých cieľom je zlepšenie podmienok na pestovanie plodín a prístupnosť pozemkov. 

Medzi najväčšie odvodňovacie a melioračné kanále v území patria Horný, Blatský, Topoľový, Remetský 

a celá sieť iných menších kanálov, ktorá vyúsťuje do Čiernej vody. V oblasti sa nachádzajú aj významné 

zdroje obyčajných podzemných vôd, i artézske vody neogénu s výdatnosťou jednej studne až 6 l.s-1 (Blatné 

Remety). 
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Pôdy 

V dôsledku dlhodobého pôsobenia podzemnej a povrchovej vody vznikli najmä na veľmi ťažkých 

aluviálnych sedimentoch glejové fluvizeme a glejové černice s nepriaznivými vlastnosťami. Oglejené a 

neoglejené fluvizeme vznikli na relatívne vyvýšených lokalitách a na agradačných valoch. Sú to prevažne 

hlinité až ílovito-hlinité pôdy s priaznivými až veľmi dobrými vlastnosťami. Na území sú z hľadiska 

pôdnych typov najviac zastúpené nivné pôdy – fluvizeme. Vznikli na holocénnych nivných sedimentoch. 

Iňačovská tabuľa je málo zvlnená nízka tabuľa s vlhším a ťažším substrátom, so subtypmi černozemí, 

fluvizemí a čiernic. Sobranecká rovina, oblasť Blatná Polianka – Jasenov je členitejšia proluviálna krajina, 

s ílovito – hlinitým až piesočnato-štrkovitým substrátom, so subtypmi luvizemí a fluvizemí. Senianska 

mokraď sa vyznačuje nepriepustným substrátom a je charakteristická dlho stagnujúcou vodou (Ivančo & 

Gomboš 1990).  

 

Flóra 

Územie patrí do intramontánnej nížinnej krajiny mierneho pásma. Ide o teplú rovinnú akumulačnú 

krajinu. Podľa fytogeografického členenia zaraďujeme CHVÚ Senianske rybníky do oblasti panónskej 

flóry (Pannonicum), v obvode eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), a do fytogeografického 

okresu Východoslovenská nížina (Futák 1966). Územie z fytogeograficko-vegetačného hľadiska je rovinná 

oblasť, Senianska mokraď. Medzi vzácne druhy rastlín nachádzajúce sa na danom území patria plávajúce a 

ponorené vodné rastliny: leknica žltá (Nuphar lutea), kotvica plávajúca (Trapa natans), salvínia plávajúca 

(Salvinia natans). Rastliny vlhkých lúk a pasienkov: korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris), vstavač 

úhľadný (Orchis elegans), graciola lekárska (Gratiola officinalis), žltuška žltá (Thalictrum flavum). Na 

obnažených dnách sa vyskytuje bielolístok barinný (Filaginella uliginosa), vrbica yzopolistá (Lythrum 

hyssopifolia). 

 

Vymedzenie a opis biotopov 

CHVÚ Senianske rybníky je charakteristické rôznymi druhmi biotopov nížinného charakteru. Veľkú 

časť územia tvoria vodné biotopy – rybníky, významné sú aj menšie rieky Čierna voda a Okna, ktoré majú 

charakter kanálov a ďalšie odvodňovacie a melioračné kanále. Okolie rybníkov predstavuje zvyšky 

prirodzených, v minulosti pravidelne zaplavovaných lúk v terénnej depresii inundačnej oblasti Čiernej 

vody, s terénnymi depresiami a fragmentmi močiarov. 

 

VODNÉ BIOTOPY (Vo2, Vo6, Vo8) 

Ide predovšetkým o rastlinné spoločenstvá plytkých a stojatých vôd, ktoré môžu byť štrukturálne 

jednoduché alebo veľmi rôznorodé. Vodné rastliny osídľujú eutrofné a mezotrofné prírodné a poloprírodné 

stojaté vody, ako sú mŕtve riečne ramená, aluviálne mokrade, ale aj antropogénne nádrže (rybníky, 

vodárenské nádrže, materiálové jamy, staré ryžoviská) a kanály v nížinnom a pahorkatinovom stupni. Sú tu 

zastúpené naše najmenšie semenné rastliny (Lemna minor) a papraďorasty (Salvinia natans), ako aj druhy 

väčšieho vzrastu, alebo ju tvoria listy rastlín, ktoré sú zakorenené v dne (Ceratophyllum demersum, 

Myriophyllum spicatum, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton sp., Utricularia vulgaris). Významné 

sú spoločenstvá prevažne obojživelných rastlín, ktoré sú adaptované na kolísanie vodnej hladiny až 

obnaženie dna. Významnými predstaviteľmi obojživelných rastlín sú Butomus umbellatus, Eleocharis 

palustris, Phellandrium aquaticum, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia. Medzi biotopy európskeho 

významu tu patrí biotop Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 

a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion a Hydrocharition (3150), ďalej Vo6 Mezo- až 

eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou 

vegetáciou a Vo8 Spoločenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou. 

Charakteristikými druhmi avifauny biotopov stojatých vôd s porastmi makrofytov (najmä Phragmites sp. 

a Typha sp.) v CHVÚ sú predovšetkým druhy Podiceps nigricollis, Tachybaptus ruficollis, Botaurus 

stelaris, Ardea alba, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, 

Platalea leucorodia, Anas platyrhynchos, A. strepera, Aythya ferina, A. fuligula, A. nyroca, Circus 

aeruginosus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, Porzana parva, Acrocephalus 

arundinaceus, A. schoenobaenus, Locustella luscinioides, L. naevia, Emberiza schoeniclus. 
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NELESNÉ BREHOVÉ PORASTY (Br7) 

Vysokobylinné spoločenstvá na brehoch väčších vodných tokov, obvykle viacvrstvové s optimom výskytu 

na brehoch riek. Typické je zastúpenie väčšieho počtu lian a lianel. Porasty sa vyvíjajú na opakovane 

záplavami narušovaných, ale živinami dobre zásobených brehových stanovištiach. Druhové zloženie: 

Aristolochia clematitis, Calystegia sepium, Rubus caesius, Fallopia dumetorum, Poa palustris, Poa 

trivialis. Medzi biotop európskeho významu patrí Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek. 

V biotope stromového brehového porastu nepôvodných drevín - hybridných sivých topoľov v roku 2007 na 

území CHVÚ zahniezdil aj druh Haliaetus albicilla v blízkosti intravilánu obce. 

 

LÚKY A PASIENKY (Lk1, Lk7, Lk8, Lk10, Lk11) 

Lúčne a pasienkové spoločenstvá tvoria dôležitú súčasť CHVÚ Senianske rybníky. Ide o kosené porasty, 

ktoré boli v minulosti prepásané hovädzím dobytkom. Tieto biotopy lemujú celú rybničnú sústavu 

a národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Senianske rybníky. Porasty sú charakteristické spoločným výskytom 

vlhkomilných a suchomilných druhov. Prevládajú vysoké trávy: Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, 

ďalšími významnými druhmi sú: Cardamine pratensis, Elytrigia repens, Festuca rubra, Fritillaria 

meleagris, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularaia, Potentilla reptans, Ranunculus repens, 

Ranunculus auricomus. Na vlhkejších stanovištiach sa vyskytujú Carex vulpina, Iris pseudacorus, 

Thalicrum flavum, na suchších Filipendula vulgaris, Daucus carota. Mozaikovito sú zastúpené porasty s 

dominanciou vysokých ostríc a bylín: Carex flava, Carex elata, Carex hirta, Lycopus europaeus, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Gratiola officinalis. V zazemnenej časti rezervácie a na okrajoch 

rybníkov nachádzame veľkoplošné porasty vysokých trstín. Patria medzi najvyššie bylinné formácie. 

Produkujú veľké množstvo biomasy, čím prispievajú k postupnému zazemňovaniu biotopu. Tieto 

spoločenstvá tvoria dôležitý biotop pre faunu, najmä pre vodné vtáky a obojživelníky. Druhové zloženie: 

Typha latifolia, Typha angustifolia, Phragmites australis, Equisetum fluviatile, Glyceria maxima, Iris 

pseudacorus, Lythrum salicaria, Rumex hydrolapathum, Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, 

Tithymalus palustris. Medzi biotopy európskeho významu: Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, Lk8 

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi. Subkontinentálne nížinné lúky sa zaraďujú do niekoľkých zväzov, 

ktorých vyčleňovanie sa líši v jednotlivých krajinách a u rôznych autorov. Biotop zahŕňa aluviálne lúky 

veľkých nížinných riek, ktoré sú pravidelne zaplavované, no v dôsledku suchej kontinentálnej klímy v lete 

vysychajú (na rozdiel od lúk zv. Calthion). Viažu sa na minerálne bohaté pôdy s dobrou dostupnosťou 

živín (na rozdiel od lúk zv. Molinion coeruleae). Aluviálne lúky zv. Cnidion venosi majú vysokú 

ochranársku hodnotu, lebo sa na ne viaže množstvo vzácnych rastlinných druhov. Sú významne ohrozené 

zmenami vo využití krajiny (Šeffer et al. 2008). Druhové zloženie lúk a ich fyziognómia závisia od dĺžky 

jarných záplav, výšky hladiny podzemnej vody, obsahu živín a obhospodarovania. Pri dostatku živín 

a vlhkosti prevažujú v porastoch trávy (Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Elytrigia repens, Poa 

palustris, P. pratensis, Phalaroides arundinacea), menej ostrice (Carex acuta, C. acutiformis, C. vulpina). 

Pri nedostatku vlahy a živín prevažujú v porastoch byliny, lúky sú pestré, druhovo bohaté a vyskytujú sa 

suchomilnejšie druhy. Vysokú stálosť majú Cnidium dubium, Carex melanostachya, C. praecox, Clematis 

integrifolia, Allium angulosum, Gratiola officinalis a iné. Časté jarné záplavy prinášajú živiny a sú 

nevyhnutnou podmienkou na ich existenciu (Stanová in Stanová, Valachovič, eds., 2002). Frekvencia, 

trvanie a načasovanie záplav však tiež vplýva na druhové zloženie biotopu. Dlhotrvajúce záplavy ho môžu 

podstatne zmeniť (Šeffer et al. 2008). Medzi biotopy národného významu sa tu vyskytujú biotopy, 

konkrétne: Lk7 Psiarkové aluviálne lúky a Lk10 Vegetácia vysokých ostríc, mezdi ostatné biotopy sa tu 

vyskytuje biotop Lk11 Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition). Z avifauny sú známe druhy ako 

Acrocephalus palustris, Alauda arvensis, Ardea cinerea, Asio flammeus, A. otus, Ciconia ciconia, Circus 

aeruginosus, C. cyaneus, Coturnix coturnix, Crex crex, Falco tinnunculus, Gallinago gallinago, Lanius 

collurio, Limosa limosa, Motacilla alba, M. flava, Locustella naevia, L. fluviatilis, Saxicola rubetra, S. 

torquata, Tringa totanus, Vanellus vanellus. 

 

KROVINOVÉ SPOLOČENSTVÁ (Kr8, Kr9) 

Kroviny v CHVÚ Senianske rybníky sú roztrúsené, vyskytujú sa v terénnych zníženinách na aluviálnych 

lúkach okolo rybníkov. Najčastejšie ide o uzavreté porasty krovitých vŕb, charakteristické bochníkovitým 

tvarom a sivou monotónnou farbou s dominanciou vŕb (Salix cinerea, S. aurita). Ojedinele sú prítomné 

Frangula alnus, Padus avium. V bylinnom poschodí, ak v porastoch nestagnuje voda, sa vyskytujú 

vlhkomilné a nitrátofilné druhy (Lysimachia vulgaris, Urtica dioica, Equisetum palustre, Poa palustris, 
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Rubus caesius, Iris pseudacoru, Calystegia sepium, Phalaroides arundinacea). Patria sem aj uzavreté, 

alebo rozvoľnené krovinaté porasty žltozelenej alebo sviežozelenej farby s dominanciou vŕb, napr. Salix 

fragilis, Salix viminalis. Vŕby v CHVÚ lemujú brehy Okny, dopĺňajú ich niektoré liany a lianely. 

Nachádzame tu druhy: Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, Galium aparine, Glechoma hederacea, 

Lysimachia vulgaris. Medzi biotopy národného významu sa tu vyskytujú: Kr8 Vŕbové kroviny stojatých 

vôd a Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek. Krovinové a kríčkové porasty obývajú z vtákov 

predovšetkým druhy Aegithalos caudatus, Carduelis cannabina, Cuculus canorus, Emberiza citrinella, 

Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Sylvia atricapilla, S. curruca, S. communis, S. nisoria, 

Streptopelia turtur. Z krovinových biotopov sa vyskytujú aj trnkové a lieskové kroviny Kr7 (biotop trnkové 

kriačiny 2161100 a biotop trnkové lieštiny 2161200), patriace do zväzu Berberidion Br-Bl. 1950, najbližšie 

k asociáciám Pruno-Ligustretum R. Tx. 1952 a Pruno spinosae-Crataegetum monogynae (Soó). Kroviny 

s výskytom trnky sa vyskytujú v suchších častiach CHVÚ Senianske rybníky, napr. na zarastajúcej 

západnej, či severnej hrádzi NPR Senianske rybníky. 

 

Ruderálne biotopy (X3, X4, X5, X7, X8, X9, X10) 

Ruderálne biotopy v CHVÚ Senianske rybníky sú spoločenstvá vyskytujúce sa na antropicky 

ovplyvnených biotopoch popri vodných tokoch a okrajoch lesov. Ide o bylinné ruderálne, mierne nitrofilné 

až nitrofilné spoločenstvá (Ambrosia artemisiifolia, Conyza canadensis, Lactuca serriola, Polygonum 

aviculare agg.). Do tohto biotopu patria aj polia a iné trvalo obhospodarované kultúry (extenzívne aj 

intenzívne obhospodarovanie). Radia sa tu aj porasty inváznych neofytov (Asclepias syriaca, Helianthus 

tuberosus, Fallopia sp., Echinocystis lobata), ktoré odsadzujú prirodzené a poloprirodzené stanovištia a 

vytláčajú z nich pôvodné rastlinné spoločenstvá. V CHVÚ boli vysadené aj nepôvodné dreviny. Pri 

výstavbe rybníka bola pozdĺž severného brehu a hrádze NPR vysadená alej s nepôvodným topoľom 

Populus canadensis. (X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel, X4 Teplomilná ruderálna vegetácia 

mimo sídel, X5 úhory a extenzívne obhospodarované polia, X7 Intenzívne obhospodarované polia, X8 

Porasty inváznych rastlín, X9 Porasty nepôvodných drevín, X9 Porasty nepôvodných drevín, X10 Porasty 

ruderalizovaných bahnitých brehov). Antropicky ovplyvnené biotopy obsadzujú z vtákov predovšetkým 

druhy Acrocephalus palustris, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Asio otus, Ciconia ciconia, Coturnix 

coturnix, Emberiza citrinella, Falco tinnunculus, Lanius collurio, Perdix perdix, Phoenicurus ochruros, 

Saxicola torquata, S. rubetra, Sylvia communis, Upupa epops.  

 

Fauna 

CHVÚ Senianske rybníky patrí do zoogeografického pásma panónskej flóry a fauny. Ekologické faktory 

(abiotické a biotické) určujú životné podmienky pre faunu. Vzhľadom na ich rozdielne pôsobenie sú rôzne 

i životné podmienky v rozličných biotopoch, čo je určujúcim faktorom formovania živočíšnych 

spoločenstiev. Zhodnotenie stavu miestnych populácií živočíšnych druhov (mimo vtákov) v CHVÚ 

Senianske rybníky, najmä so zreteľom na druhy európskeho významu nebolo doteraz špeciálne realizované, 

preto podrobnejšie údaje o stave populácií nie sú k dispozícii. 

  

Avertebrata – bezstavovce 

Lamellibranchiata – lastúrniky 

V území je uvádzaný výskyt korýtka riečneho (Unio crassus) - pre ÚEV Senianske rybníky, ktoré je 

súčasťou CHVÚ Senianske rybníky. 

Gastropoda – ulitníky 

V území je uvádzaný výskyt kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) - pre ÚEV Senianske rybníky, ktoré je 

súčasťou CHVÚ Senianske rybníky. 

Odonata – vážky 

Základný výskum vážok v oblasti bol realizovaný v r. 2007, počas ktorého bolo zistených 17 druhov vážok  

Druhy národného významu sú šidlo Aeschna isoceles, šidlo lúčne (Brachytron pratense), šidlo obrovské 

(Anax imperator), šidlo tmavé (Anax parthenope). 

Druhy zaradené do červeného zoznamu sú šidielko ixové (Erythroma viridulum), šidlovka hnedá 

(Sympecma fusca), vážka hnedá (Libellula fulva). 

Ostatné druhy sú hadovka lesklá (Calopteryx splendes), šidielko obyčajné (Coenagrion puella), šidielko 

ploskonohé (Platycnemis pennipes), šidielko väčšie (Ischnura elegans), Orthetrum albistylum, vážka 
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rybničná (Orthetrum cancellatum), Crocothemis eythraea, vážka červená (Sympetrum sanquineum), vážka 

štvorškvrnná (Libellula quadrimaculata). 

Orthoptera – rovnokrídlovce 

Zistený bol výskyt 3 druhov národného významu – modlivka zelená (Mantis religiosa), kobylka šúrová 

(Ruspolia nitidula ) a koník žltopásy (Mecostethus grossus), z bežnejších druhov napr. Conocephalus 

fuscus, Conocephalus dorsalis, Decticus verrucivorus, Tettigonia viridissima, Gryllus campestris. 

Coleoptera – chrobáky 

Chrobáky v oblasti CHVÚ Senianske rybníky neboli špeciálne skúmané. 

Lepidoptera – motýle 

V území bolo základným výskumom zistených 27 druhov denných motýľov, k najvýznamnejším patria 

druhy európskeho významu ohniváčik veľký (Lycaena dispar), pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena) a 

Maculinea teleius, ktorý je viazaný na vlhké aluviálne lúky s dostatkom živných rastlín krvavca lekárskeho 

(Sanguisorba officinalis). Z ostatných druhov napr. Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Lycaena 

tityrus, Lycaena phlaeas, Everes argiades, Melitaea phoebe, Celastrina argiolus, Glossiana selene.  

 

Vertebrata – stavovce 

Pisces – ryby 

V území sa uskutočnilo niekoľko ichtyologických prieskumov a každoročne sa odoberajú vzorky rýb na 

prítomnosť PCB látok v svalovine, pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. V Okne a Čiernej vode 

boli zistené druhy: plotica červenooká (Rutilus rutilus), lieň sliznatý (Tinca tinca), lopatka dúhová 

(Rhodeus amarus), pĺž severný/podunajský (Cobitis elongatoides), ostriež zelenkavý (Perca flufiatilis), čík 

európsky (Misgurnus fossilis), hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva), karas striebristý (Carassius 

auratus), ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus), belička európska (Alburnus alburnus). 

V chovných rybníkoch sa chovajú druhy: kapor, lieň sliznatý, amur biely, tolstolobik biely a tolstolobik 

pestrý, šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký. Ako sprievodné, doplnkové druhy sa niekedy 

vyskytnú aj pleskáč vysoký a karas striebristý.  

Na území bol potvrdený výskyt druhov rýb európskeho významu čík európsky (Misgurnus fossilis) a 

lopatka dúhová (Rhodeus amarus). 

Amphibia – obojživelníky 

Územie je bohaté na mokraďové biotopy, z tohto dôvodu má veľký význam aj z pohľadu výskytu 

obojživelníkov. Zistené tu boli druhy európskeho významu kunka červenobruchá (Bombina bombina), 

ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), a národného významu skokan zelený (Rana 

klepton esculenta), skokan rapotavý (Rana ridibunda), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), mlok 

bodkovaný (Triturus vulgaris), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). 

Z ďalších druhov európskeho významu boli zistené skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan štíhly (Rana 

dalmatina) (Lešinský in verb.). 

Reptilia – plazy 

V CHVÚ bol zistený výskyt druhov jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix 

natrix). Ojedinele, vzácne bol zistený výskyt korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). 

Aves – vtáky 

V CHVÚ bolo podľa Danka (2008) celkove zistených 295 vtáčích druhov, čo predstavuje 80 % 

z celkového počtu druhov vtákov zistených na Slovensku do r. 2020. Z tohto počtu sa u 135 druhoch 

preukázalo hniezdenie. Z celkového počtu vtáčích druhov je 153 viazaných na vodu, mokrade a vlhké lúky. 

Súčasné poznatky sa rozšírili o výskyt niekoľkých druhov ako napríklad bernikla bielolíca, ďateľ 

bielochrbtý a hniezdenie druhov ako napríklad výrik lesný, výr skalný, orol kráľovský. 

Mamalia - cicavce 

Cicavce predmetnej oblasti neboli ešte doposiaľ súborne publikované. O niektorých druhoch, alebo 

skupinách vyšlo len niekoľko prác (viď v texte a v zozname literatúry). 

Insectivora – hmyzožravce 

Bežnými druhmi sú jež bledý (Erinaceus concolor), krt podzemný (Talpa europaea), piskor obyčajný 

(Sorex araneus), piskor malý (Sorex minutus), bielozubka bielobruchá (Crocidura leucodon) a bielozubka 

krpatá (Crocidura suaveolens). Z dulovníc bola doteraz zistená v malom množstve vo vývržkoch sovy 

(Tyto alba) len dulovnica väčšia (Neomys fodiens). 



Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051 

11 

Chiroptera – netopiere 

O netopieroch Východoslovenskej roviny, a teda aj skúmanej oblasti, bola publikovaná práca Danko et al. 

(2000). V roku 1983 bol chytený do siete postavenej na bahniaky v NPR netopier ostrouchý (Myotis 

blythii). Nad rybníkmi boli detekované netopiere vodné (Myotis daubentonii). V roku 1991 bol odchytený 

do siete na rybníkoch netopier pobrežný (Myotis dasycneme). Najčastejšie je možné pozorovať najmä 

v jarnom a jesennom období početne loviace raniaky hrdzavé (Nyctalus noctula). V roku 1973 bol na 

území NPR prvý raz vo vtedajšej ČSSR dokumentovaný výskyt raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus). 

V okolitých dedinách na povalách kostolov alebo iných budov žijú večernice pozdné (Eptesicus serotinus), 

večernice malé (Pipistrellus pipistrellus) a ucháče sivé (Plecotus austriacus). 

Rodentia – hlodavce 

Z drobných zemných hlodavcov z hrabošovitých najpočetnejší je hraboš poľný (Microtus arvalis), vzácny 

(kvôli nedostatku lesov v okolí) hraboš podzemný (Pitymys = Microtus subterraneus). Na poliach a 

v dedinách v okolí žil dávnejšie početne škrečok poľný (Cricetus cricetus), v súčasnosti je pomerne 

vzácny. V rybníkoch a okolitých kanáloch žijú početne hryzec vodný (Arvicola terrestris) a ondatra 

pižmová (Ondatra zibethicus). 

Z myšovitých hlodavcov sú bežné potkan hnedý (Rattus norvegicus), myš domová (Mus musculus), myška 

drobná (Micromys minutus). Z ryšaviek je najhojnešia ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius) a ryšavka 

myšovitá (Apodemus microps = uralensis), vzácnejšie sa vyskytujú zase kvôli absencii lesa ryšavka 

krovinná (Apodemus sylvaticus) a ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis). 

Carnivora – mäsožravce (šelmy) 

V okolí dedín sa už vzácne vyskytuje tchor tmavý (Mustela putorius), z kún je bežnejšia kuna skalná 

(Martes foina) a vzácne sa vyskytne kuna lesná (Martes martes). Bežne sa vyskytujú lasica myšožravá 

(Mustela nivalis) a hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea). Vzácne sa počas lovu pri rybníkoch 

vyskytuje jazvec lesný (Meles meles) a pozdĺž kanálov vydra riečna (Lutra lutra). Podľa miestnych 

poľovníkov sa občas vyskytne psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides). Najbežnejšou šelmou a 

veľmi početnou je líška hrdzavá (Vulpes vulpes) a na rybníkoch i v okolí bol zaznamenaný aj vlk dravý 

(Canis lupus), raz aj 3 jedince spolu. Veľmi zriedkavá je mačka divá (Felis silvestris) a pomerne novým 

obyvateľom CHVÚ je šakal zlatý (Canis aureus). 

Artiodactyla – párnokopytníky 

Najpočetnejšia je srnčia zver (Capreolus capreolus), ktorá sa zdržiava aj vo vnútri rezervácie. Vo veľmi 

malom počte tu žije aj jelenia zver (Cervus elaphus), ktorá sa v rezervácii aj rozmnožuje a občas počuť aj 

ručiace jelene. V letnom období, kedy sú vysoké porasty kukurice, alebo obilia sa do okolia rybníkov a do 

NPR dostávajú diviaky (Sus scrofa). V roku 1981 sa pri rybníkoch vyskytol aj los mokraďový (Alces alces) 

(Danko 1982). 

 

1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany 
Účelom CHVÚ Senianske rybníky je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 

významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov brehára čiernochvostého, bučiaka veľkého, chavkoša 

nočného, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, lyžičiara bieleho, čoríka bahenného, šabliarky 

modronohej, beluše veľkej, volavky purpurovej, beluše malej a zabezpečenie podmienok ich prežitia 

a rozmnožovania. CHVÚ Senianske rybníky je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre 

hniezdenie druhov volavka purpurová (Ardea purpurea), beluša malá (Egretta garzetta), beluša veľká 

(Egretta alba), lyžičiar biely (Platalea leucorodia), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), bučiak veľký 

(Botaurus stellaris), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), čorík bahenný (Chlidonias hybridus), šabliarka 

modronohá (Recurvirostra avosetta) a jedným z piatich pre hniezdenie druhov brehár čiernochvostý 

(Limosa limosa) a kalužiak červenonohý (Tringa totanus). Mapy predmetov ochrany sú prílohou č. 6. 1 

a 6.7 tohto materiálu. 

 

1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany 
Pri zhodnotení stavu predmetu ochrany sa vychádzalo z hodnotenia stavu druhov, ktoré sú predmetmi 

ochrany v jednotlivých CHVÚ na základe dát z monitoringu z rokov 2010 – 2015 (Karaska et al. 2015, 

Ridzoň et al. 2015) a údajov z monitoringu vtáctva z rokov 2006 – 2020, ktorý bol realizovaný počas a po 

projekte LIFE „Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku“ a monitoringu realizovaného 

v rámci projektu LIFE „Obnova mokradí a ochrana vtáctva v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske 

rybníky na Slovensku“. Pre potreby hodnotenia stavu druhov je potrebné zohľadniť nielen stav populácie, 
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ale aj biotopov druhov a mieru ohrození, preto sa pri hodnotení kritérií populácie, biotopov a ohrození 

uvádzajú v programe starostlivosti hodnotenia v celom rozsahu. Pre zhodnotenie napĺňania programu 

starostlivosti bude v budúcnosti potrebné merať zmeny stavu druhov tými istými kritériami, ako bol 

hodnotený ich stav v rokoch 2013 – 2017. Len takéto meranie stavu zabezpečí porovnateľné vyhodnotenie 

stavu pri neskoršom hodnotení. Z tohto dôvodu sú nižšie uvedené pre predmety ochrany celé tabuľky 

hodnotenia priaznivého stavu v kapitole 1.6.3.1. 

 

1.6.3.1. Súčasný stav druhu 

 

1.6.3.1.1. Definovanie stavu bučiaka veľkého v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Bučiak veľký je málo početným, ale pravidelným hniezdičom v CHVÚ. Hniezdi na trsťou a pálkou bohato 

zarastených rybníkoch a v NPR. Za potravou často zalieta aj mimo rybničnej sústavy do okolitých mokradí, 

na brehy kanálov a mokré lúky. V rokoch 2010–2012 tu hniezdilo 4–6 párov. V rokoch 2015–2017 však 

došlo v porovnaní s rokmi 2010–2012 k poklesu početnosti na polovicu. V tomto období sa početnosť 

v CHVÚ odhadovala len na 2–3 volajúce samce: 2015 – 2 bučiace samce v NPR, 1 samec z rybníkov (asi 

CH11), 2016 – 1 samce v NPR, 1 samec CH4, 2017 – 1 samec na výťažníkoch, 1 samec na rybníku CH4, 

2018 – 1 samec na výťažníkoch alebo CH4, 2019 – 1 samec na výťažníku V10, 1 samec na rybníkoch 

(nebol však potvrdený opakovane, 2020 – 2 samce na lúke Ostrovik (+Lazčík), 1 samec na CH3-CH4, 

2021 – 1 samec na CH3-CH4, 1 samec na CH11, 1 samec na CH7. Početnosť v ostatných rokoch bola 2-3 

páry, avšak nie každoročne. Výnimočným bol rok 2014, keď bolo koncom apríla zaznamenaných až 8 

volajúcich samcov, v máji 4 a júni ešte 2. Tento prechodný výrazný nárast počtu volajúcich samcov je 

potrebné interpretovať v širších geografických súvislostiach. Rok 2014 bol charakteristický extrémne 

suchým počasím v dôsledku čoho vyschli takmer všetky mokrade v CHVÚ Medzibodrožie, kde sme 

zaznamenali prepad počtu volajúcich samcov bučiaka veľkého z 31 v roku 2013 na 7 v roku 2014. 

Prechodne zvýšený počet na rybníkoch mohli spôsobiť bučiaky z Medzibodrožia hľadajúce náhradné 

hniezdne biotopy. Populácia za ostatných 8 rokov monitoringu klesla o 50 %. Napriek tomu je územie 

druhým najvýznamnejším CHVÚ na Slovensku pre hniezdenie bučiaka veľkého. 

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Obýva rybníky aspoň čiastočne zarastené trsťou alebo pálkou a v rokoch 2010 – 2012 sa zaznamenal aj v 

pálkou zarastenom bývalom koryte Čiernej vody na okraji lúky Ostrovik pri Sennom. Najpravidelnejšími 

hniezdiskami je NPR a rybník CH4. Podmienkou úspešného hniezdenia je dostatočný vodný stĺpec okolo 

hniezda počas celého hniezdneho obdobia, ale aj dostupnosť vhodných potravných biotopov na rybníkoch 

alebo v okolitých mokradiach. 

 

Tabuľka č. 2: Definovanie stavu druhu bučiak veľký 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o

p
u

lá
ci

a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 4 párov 

V území pravidelne 

hniezdia 3-4 páry 

V území hniezdi menej 

ako 3 páry alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla  

o vyše 20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla  

o vyše 20 % 

1.3. Veľkosť areálu 
Hniezdi na viac ako 5 

rybníkoch 
Hniezdi na 3-5 rybníkoch 

Hniezdi na menej ako 3 

rybníkoch 
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B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Viac ako 30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti a 

pálky so stabilnou 

hladinou vody počas 

hniezdneho obdobia 

10-30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti 

a pálky s miernym 

kolísaním vodnej hladiny 

počas hniezdneho 

obdobia 

Menej ako 10 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti a 

pálky s kolísajúcou 

vodnou hladinou až 

úplným vysychaním 

rybníkov v hniezdnom 

období 

2.2. Potravný biotop 

3 a viac rybníkov 

s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare 

a podmáčané lúky mimo 

rybničnej sústavy 

vysychajú až koncom 

hniezdnej sezóny (jún) 

1-2 rybníky s plytkou 

vodou, močiare a vlhké 

lúky mimo rybničnej 

sústavy vysychajú 

v priebehu hniezdnej 

sezóny (máj) 

Nedostatok rybníkov 

s plytkou vodou 

v hniezdnej dobe, vlhké 

lúky a močiare vysychajú 

na začiatku hniezdnej 

sezóny (apríl) 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza na 

hniezdiskách k žiadnym 

negatívnym antropickým 

vplyvom, ktoré by mali 

dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Intenzívne alebo 

úmyselné vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdne biotopy bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, nedochádza 

k vysychaniu rybníkov 

s hniezdnymi kolóniami, 

vodná vegetácia nie je 

ničená 

Hniezdiská počas 

hniezdneho obdobia bez 

antropických vplyvov 

majúcich na ne negatívny 

dopad, lokality nie sú 

narušované vypaľovaním 

a odvodňovaním, 

prípadné kosenie 

porastov max. na 50 % 

Hniezdny biotop 

narušovaný vypaľovaním, 

mechanickou a 

chemickou likvidáciou 

porastov, odvodňovaním 

 

Tabuľka č. 3: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav×váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  1 3 3 

1.2. Populačný trend 1 3 3 

1.3. Veľkosť areálu  1 2 2 

B 
2.1. Hniezdny biotop 2 3 6 

2.2. Potravný biotop 2 3 6 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 2 3 6 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 60 

 Dosiahnuté body 32 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 53 % 
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Tabuľka č. 4: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55% 54 – 33% 

  53 % 

 

Na základe zadefinovaných kritérií sa druh bučiak veľký (Botaurus stellaris) v CHVÚ Senianske rybníky 

hodnotí v nepriaznivom stave s hodnotou 53 %. Všetky kritériá hodnotiace populáciu sú v nepriaznivom 

stave. Ostatné kritériá sú v priemernom stave. Populácia sa v posledných troch rokoch stabilizovala na 2-3 

pároch/volajúcich samcoch, čo je mimoriadne nízka početnosť. Jeho početnosť poklesla najmä po roku 

2015, čo korešponduje s trendom zaznamenaným aj v CHVÚ Medzibodrožie a ďalších hniezdnych 

lokalitách na Slovensku. Najvýznamnejším ohrozením hniezdnych biotopov je zmenšovanie rozlohy 

porastov trstiny ale najmä pálky, čo je dôsledkom nevhodného vodného režimu. Lokality sú trvale 

zavodnené vysokým vodným stavom, dochádza k anaeróbnym rozkladným procesom, nevykonáva sa tzv. 

letnenie rybníkov a porasty makrofytov sa preto nemajú možnosť regenerovať, ale naopak vyhnívajú, rednú 

až postupne zanikajú. Najvýraznejšie je to pozorovateľné paradoxne v NPR, kde je ale vďaka priorite 

ochrany prírody aj najlepšia možnosť tieto procesy usmerňovať a trend postupného zániku pálkových 

porastov zvrátiť. Popísaný trend pozorujeme aj na rybníkoch CH7 a CH4. Potravné biotopy sú ohrozené na 

druhej strane vysychaním. Ostatné veľmi suché roky znamenali pravidelné vyschnutie mokradí slúžiacich 

ako potravné biotopy. V situácii, kedy sú všetky produkčné rybníky v súkromných rukách a väčšina 

hniezdnej populácie je sústredená na nich, môžu zásahy do porastov alebo zmeny v ich kvalite a rozlohe 

znamenať zásadný problém pre volavku purpurovú. Preto je vhodný manažment porastov makrofytov 

v NPR, ale aj presadenie vhodného manažmentu na rybničnej sústave a najmä na pozemkoch vo vlastníctve 

štátu najväčšou prioritou z pohľadu ochrany bučiaka veľkého, ale aj ďalších volavkovitých a iných 

vodných vtákov. 

 

1.6.3.1.2. Definovanie stavu chavkoša nočného v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Chavkoš nočný je charakteristickým, pravidelným a početným hniezdičom v CHVÚ Senianske rybníky. 

Hniezdi už dlhodobo a takmer bez prerušenia na jednom z ostrovov v NPR Senianske rybníky. Hniezdi 

v zmiešanej kolónii s belušou malou, kormoránom veľkým a výnimočne aj čapličkou vlasatou. Odhadnúť 

početnosť hniezdnej populácie je vzhľadom na hniezdenie v hustom poraste kríkov na ostrove ďaleko od 

brehu veľmi náročné. Pri odhade počtu hniezdych párov na základe pozorovaní záletov vtákov do kolónií 

počas hniezdenia dochádzame k výrazne podhodnoteným počtom rovnako ako u beluše veľkej alebo 

volavky popolavej. Odhad počtu hniezdnych párov: 2010 – 25 hniezdiacich párov na rybníku CH4 (odhad), 

2011 – 20 hniezdiacich párov v NPR Senianske rybníky (odhad), 2012 – 40 hniezdiacich párov v NPR 

Senianske rybníky (odhad), 2016 – 80-100 hniezd v NPR (hniezda spočítané vo februári 2017), 2017 – 

190-210 hniezd, 2018 – 170-190 hniezd, 2019 – 180-190 hniezd, 2020 – 190-210 hniezd. Hniezda 

chavkoša od hniezdnej sezóny 2016 sa pravidelne spočítavajú v zime po vyhniezdení, keď zamrzne celá 

rezervácia alebo dostatočne klesne voda v NPR a je možné sa dostať na hniezdne ostrovy. Niekoľko 

mesiacov po vyhniezdení vtákov už zvyčajne nie je možné rozlíšiť hniezda chavkošov od hniezd beluší 

malých, ktorých tu hniezdi približne 10-20 párov. V roku 2020 sa zistila hniezdna kolónia aj na rybníku 

CH4. Nie je vylúčené, že tu hniezdia od roku 2018, čo by sa dalo vydedukovať z počtu hniezd zistených 

pred a po roku 2018 na ostrovoch v NPR. Navyše však v kolónii na rybníku CH4 spoločne s chavkošmi 

a belušami malými zahniezdili aj kormorány malé. Počet hniezd spočítaných v zime bolo preto potrebné 

znížiť o odhadovaný počet beluší malých a kormoránov malých. Reálna početnosť chavkošov nočných je 

niekoľkonásobne vyššia ako sa zvyčajne odhaduje pozorovaním záletov hniezdiacich vtákov do hniezdnej 

kolónie a v rokoch 2017-2020 ju odhadujeme na 170-230 párov. CHVÚ Senianske rybníky sú jedným 

z troch najvýznamnejším území pre hniezdenie tohto druhu na Slovensku. Veľkosť populácie 

pravdepodobne mierne kolíše. 
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Hlavné biotopy výskytu druhu: 

S jednou výnimkou v roku 2010 hniezdi chavkoš nočný každoročne na jednom z ostrovov NPR, ktorý je 

zarastený hustým porastom bazy čiernej s vtrúsenými vŕbami. V roku 2010 zahniezdil v poraste pálky 

a trste na rybníku CH4. Potravné možnosti okrem rybničnej sústavy nachádza aj okolo kanálov v 

mokradiach, na lokalitách Ostrovik a Blatá, pri tokoch Čierna voda a Okna. 

 

Tabuľka č. 5: Definovanie stavu druhu chavkoš nočný 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o

p
u

lá
ci

a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 80 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 50-80 párov 

V území hniezdi najviac 

50 párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Minimálne 2 ostrovy 

v NPR s vhodným 

porastom krov (baza, 

vŕba). Viac ako 30 % 

rozlohy jednotlivých 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky so 

stabilnou hladinou vody 

počas hniezdneho 

obdobia 

Minimálne 1 ostrov 

v NPR s vhodným 

porastom krov (baza, 

vŕba). 10-30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti 

a pálky s miernym 

kolísaním vodnej hladiny 

počas hniezdneho 

obdobia 

Ostrovy v NPR bez 

vhodného porastu krov 

(baza, vŕba). Menej ako 

10 % rozlohy jednotlivých 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky 

s kolísajúcou vodnou 

hladinou až úplným 

vysychaním rybníkov 

v hniezdnom období 

2.2. Potravný biotop 

3 a viac rybníkov 

s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare 

a podmáčané lúky mimo 

rybničnej sústavy 

vysychajú až koncom 

hniezdnej sezóny (jún) 

1-2 rybníky s plytkou 

vodou, močiare a vlhké 

lúky mimo rybničnej 

sústavy vysychajú 

v priebehu hniezdnej 

sezóny (máj) 

Nedostatok rybníkov 

s plytkou vodou 

v hniezdnej dobe, vlhké 

lúky a močiare vysychajú 

na začiatku hniezdnej 

sezóny (apríl) 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdne biotopy 

celoročne bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, nedochádza 

k ubúdaniu kríkov na 

ostrovoch a odumreté 

kríky sa prirodzene 

obnovujú 

Hniezdiská bez 

antropických vplyvov 

majúcich na ne negatívny 

dopad, kríky na 

ostrovoch odumreté 

starnutím sa obnovujú 

prirodzene alebo 

vhodným manažmentom, 

lokality nie sú 

narušované vypaľovaním 

a odvodňovaním, 

prípadné kosenie 

porastov max. na 50 % 

Hniezdny biotop 

narušovaný 

odstraňovaním kríkov na 

ostrovoch, vypaľovaním, 

mechanickou alebo 

chemickou likvidáciou 

porastov vodných 

makrofytov, 

odvodňovaním 



Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051 

16 

Tabuľka č. 6: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 
1.1. Veľkosť populácie  3 3 9 

1.2. Populačný trend 2 3 6 

B 
2.1. Hniezdny biotop 3 3 9 

2.2. Potravný biotop 2 2 4 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 3 3 9 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 3 3 9 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 51 

 Dosiahnuté body 46 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 90 % 

 

Tabuľka č. 7: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78 % 77 – 55 % 54 – 33 % 

90 %   

 

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia sa druh chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) v CHVÚ 

Senianske rybníky zaraďuje v celkovom hodnotení do dobrého stavu s hodnotou 90 %. Štyri zo šiestich 

hodnotených kritérií sú v dobrom stave. Hniezdna populácia sa javí ako stabilná s početnosťou 80-100 

hniezdnych párov. Chavkoše vďaka svojej schopnosti zalietať za potravou na väčšie vzdialenosti si dokážu 

nájsť vhodné potravné biotopy počas hniezdenia aj mimo CHVÚ. Chavkoše hniezdia na území v jedinej 

kolónii na ostrove v NPR. Hniezdnu kolóniu vytvárajú spoločne s belušou malou, kormoránom veľkým 

a nepravidelne aj s čapličkou vlasatou. Zatiaľ len raz v roku 2010 zahniezdili chavkoše aj na rybníku 

v porastoch pálky a trste. Preto je potrebné, tak ako pri ostatných volavkovitých druhoch vtákov, venovať 

veľkú pozornosť zachovaniu a správnemu manažmentu porastov makrofytov na rybničnej sústave aj v NPR 

Senianske rybníky. 

 

1.6.3.1.3. Definovanie stavu beluše malej v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Beluša malá je charakteristickým, pravidelným ale menej početným hniezdičom v CHVÚ Senianske 

rybníky. Na území Slovenska hniezdi pravidelne len posledných cca 25 rokov. Dovtedy hniezdila len 

vzácne. V CHVÚ Senianske rybníky pravidelne hniezdi od r. 1990, keď v rezervácii zahniezdili 3 páry 

(Danko et al. 2002). Od roku 1996 tu hniezdia každoročne v počte 10 - 20 párov, čo predstavuje 

v niektorých rokoch viac ako 50 % slovenskej hniezdnej populácie druhu. Senianske rybníky sú jedným 

z dvoch najvýznamnejších území pre tento druh na Slovensku. Beluša malá tu hniezdi v kolónii 

s chavkošom nočným a kormoránom veľkým v porastoch bazy a vŕb na ostrove v NPR Senianske rybníky. 

Výnimkou bol rok 2010, kedy zahniezdili v pálke a trsti na rybníku CH 4. Ďalšia zmena bola zaznamenaná 

v roku 2020, kedy sa zistila pri zimnom monitoringu hniezdna kolónia chavkošov nočných, kormoránov 

malých a beluší malých v zaplavených krovinách na rybníku CH4. Početnosť beluše malej v rokoch 2010-

2015 sa na základe monitoringu pozorovaním z brehu odhadovala na úrovni 10–15 hniezdiacich párov. 

Odhad počtu párov len na základe pozorovania záletov do hniezdnej kolónie sa ukazuje podobne ako pri 

ostatných druhoch koloniálne hniezdiacich volaviek ako metóda, ktorá skutočnú početnosť značne 

podhodnocuje. Navyše beluša malá vytvára zmiešané kolónie s chavkošom nočným, pričom ich hniezda sa 

pri sčítaní v zime nedajú navzájom odlíšiť, preto sa ako doplnková metóda využíva monitoring pomocou 
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leteckých fotografií. Kombináciou všetkých metód na zisťovanie početnosti beluše malej sa populácia 

v rokoch 2016-2020 odhadovala na 15-27 hniezdnych párov, pričom aj tento počet môže byť ešte 

podhodnotený a populácia sa javí ako stabilná.  

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Beluša malá hniezdi každoročne na jednom z ostrovov NPR, ktorý je zarastený hustým porastom bazy 

čiernej s vtrúsenými vŕbami. V roku 2010 zahniezdili výnimočne v poraste pálky a trste na rybníku CH4 

a v roku 2020 sa zistila nová kolónia chavkošov nočných, kormoránov malých a beluší malých 

v zaplavených krovinách na rybníku CH4 Potravné možnosti okrem rybničnej sústavy nachádza aj pozdĺž 

odvodňovacích kanálov, v mokradiach na okolitých lúkach, pri tokoch Čierna voda a Okna. 

 

Tabuľka č. 8: Definovanie stavu druhu beluša malá 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o

p
u

lá
ci

a
 

 1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 20 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 10-20 párov 

V území hniezdi najviac 

10 párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Minimálne 2 ostrovy 

v NPR s vhodným 

porastom krov (baza, 

vŕba). Viac ako 30 % 

rozlohy jednotlivých 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky so 

stabilnou hladinou vody 

počas hniezdneho 

obdobia 

Minimálne 1 ostrov 

v NPR s vhodným 

porastom krov (baza, 

vŕba). 10-30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti 

a pálky s miernym 

kolísaním vodnej hladiny 

počas hniezdneho 

obdobia 

Ostrovy v NPR bez 

vhodného porastu krov 

(baza, vŕba). Menej ako 

10 % rozlohy jednotlivých 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky 

s kolísajúcou vodnou 

hladinou až úplným 

vysychaním rybníkov 

v hniezdnom období 

2.2. Potravný biotop 

3 a viac rybníkov 

s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare 

a podmáčané lúky mimo 

rybničnej sústavy 

vysychajú až koncom 

hniezdnej sezóny (jún) 

1-2 rybníky s plytkou 

vodou, močiare a vlhké 

lúky mimo rybničnej 

sústavy vysychajú 

v priebehu hniezdnej 

sezóny (máj) 

Nedostatok rybníkov 

s plytkou vodou 

v hniezdnej dobe, vlhké 

lúky a močiare vysychajú 

na začiatku hniezdnej 

sezóny (apríl) 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 
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3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdne biotopy 

celoročne bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, nedochádza 

k ubúdaniu kríkov na 

ostrovoch a odumreté 

kríky sa prirodzene 

obnovujú 

Hniezdiská bez 

antropických vplyvov 

majúcich na ne negatívny 

dopad, kríky na 

ostrovoch odumreté 

starnutím sa obnovujú 

prirodzene alebo 

vhodným manažmentom, 

lokality nie sú 

narušované vypaľovaním 

a odvodňovaním, 

prípadné kosenie 

porastov max. na 50 % 

Hniezdny biotop 

narušovaný 

odstraňovaním kríkov na 

ostrovoch, vypaľovaním, 

mechanickou alebo 

chemickou likvidáciou 

porastov vodných 

makrofytov, 

odvodňovaním 

 

Tabuľka č. 9: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 
1.1. Veľkosť populácie  2 3 6 

1.2. Populačný trend 2 3 6 

B 
2.1. Hniezdny biotop 3 3 9 

2.2. Potravný biotop 2 2 4 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 3 3 9 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 3 3 9 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 51 

 Dosiahnuté body 43 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 84 % 

 

Tabuľka č. 10: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55% 54 – 33% 

84 %   

 

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia sa druh beluša malá (Egretta garzetta) v CHVÚ Senianske 

rybníky zaraďuje v celkovom hodnotení do dobrého stavu s hodnotou 84 %. Polovica hodnotených kritérií 

je v dobrom stave. Hniezdna populácia sa javí ako stabilná s početnosťou 10–15 hniezdnych párov. Beluše 

malé hniezdia na území v jedinej kolónii na ostrove v NPR. Hniezdnu kolóniu vytvárajú spoločne 

s chavkošom nočným, kormoránom veľkým a nepravidelne aj s čapličkou vlasatou. Zatiaľ jediný krát 

v roku 2010 zahniezdili beluše malé aj na rybníku v porastoch pálky a trste. Preto je potrebné, tak ako pri 

ostatných volavkovitých druhoch vtákov, venovať veľkú pozornosť zachovaniu a správnemu manažmentu 

porastov makrofytov na rybničnej sústave aj v NPR Senianske rybníky.  
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1.6.3.1.4. Definovanie stavu beluše veľkej v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Prvé doložené hniezdenie z tohto územia je z r.1989, keď tu zahniezdili asi 2 páry v NPR Senianske 

rybníky (toho času ŠPR). Odvtedy hniezdia v CHVÚ Senianske rybníky každoročne. Odhadnúť početnosť 

hniezdnej populácie u beluše veľkej je vzhľadom na hniezdenie v porastoch pálky a tŕstia veľmi náročné. 

Pri odhade počtu hniezdych párov na základe pozorovaní záletov vtákov do kolónií počas hniezdenia 

dochádzame k výrazne podhodnoteným počtom. V roku 1997 (Danko, 2006) sa pohyboval odhad 

početnosti druhu na lokalite min. 65 párov. V rokoch 2009 - 2020 sa odhady počtu párov na základe 

pozorovaní pohybovali od 20 do 60 párov, pričom sa v tomto období početnosť populácie postupne 

zvyšovala. Počet hniezdnych párov beluše veľkej sa podarilo stanoviť pomerne presne až v rokoch 2015 

a 2020 z leteckých snímok. Reálna početnosť je viac ako 3 násobne vyššia ako sú expertné odhady na 

základe pozorovaní záletov z brehu. 

 

V rokoch 2015-2020 tu hniezdilo 125-200 párov na rybníkoch CH4, CH7, CH11 a v NPR Senianske 

rybníky v rozsiahlejších porastoch pálky a trsti. Zanikli hniezdne kolónie na rybníkoch CH6, CH7 

a nakoniec aj v NPR, kde v roku 2017 zahniezdil už len jeden pár. Početnosť hniezdnej kolónie na rybníku 

CH4 sa naopak zvýšila medzi rokmi 2015 a 2017 dva a pol až trojnásobne. CHVÚ Senianske rybníky sú 

najvýznamnejším hniezdiskom pre tento druh na Slovensku. Podľa existujúcich odhadov a po zohľadnení 

miery podhodnotenia expertných odhadov hniezdna populácia beluše veľkej v CHVÚ Senianske rybníky 

v rokoch 2010–2020 výrazne narástla a v posledných piatich rokoch len mierne kolíše. Medzi rokmi 2015 

a 2020 sme zaznamenali nárast o takmer 13 % (192 párov v roku 2020). 

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Hniezdi takmer výlučne v kolóniách, často spoločne s inými druhmi volaviek. V CHVÚ Senianske rybníky 

hniezdi na produkčných rybníkoch (CH4, CH7, CH11, v minulosti aj na CH6) a v NPR Senianske rybníky 

s rozsiahlejšími hustými zárastmi pálky a trsti. Hniezdo je postavené zásadne nad vodnou hladinou. Ako 

potravný biotop využíva samotnú rybničnú sústavu ale aj odvodňovacie kanály, rieky, mokrade a vlhké 

lúky v okolí rybničnej sústavy (aj za hranicami CHVÚ) a neďalekú Zemplínsku Šíravu. Beluše veľké sa 

v území vyskytujú celoročne aj v zimnom období pokiaľ nezamrznú prírodné vodné plochy. 

 

Tabuľka č. 11: Definovanie stavu druhu beluša veľká 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o
p

u
lá

ci
a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 100 

párov 

V území pravidelne 

hniezdi 50-100 párov 

V území hniezdi do 50 

párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 
Hniezdne kolónie sú na 

viac ako 3 rybníkoch 

Hniezdne kolónie sú na 

2-3 rybníkoch 

Hniezdna kolónia je len na 

jednom rybníku 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Viac ako 30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti a 

pálky so stabilnou 

hladinou vody počas 

hniezdneho obdobia 

10-30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti 

a pálky s miernym 

kolísaním vodnej hladiny 

počas hniezdneho 

obdobia 

Menej ako 10 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti a 

pálky s kolísajúcou 

vodnou hladinou až 

úplným vysychaním 

rybníkov v hniezdnom 

období 
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2.2. Potravný biotop 

3 a viac rybníkov 

s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare 

a podmáčané lúky mimo 

rybničnej sústavy 

vysychajú až koncom 

hniezdnej sezóny (jún) 

1-2 rybníky s plytkou 

vodou, močiare a vlhké 

lúky mimo rybničnej 

sústavy vysychajú 

v priebehu hniezdnej 

sezóny (máj) 

Nedostatok rybníkov 

s plytkou vodou 

v hniezdnej dobe, vlhké 

lúky a močiare vysychajú 

na začiatku hniezdnej 

sezóny (apríl) 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdne biotopy 

celoročne bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, vodná vegetácia 

nie je ničená 

Hniezdiská bez 

antropických vplyvov 

majúcich na ne 

výraznejší negatívny 

dopad, lokality nie sú 

narušované vypaľovaním 

a odvodňovaním, 

prípadné kosenie 

porastov max. na 50 % 

Hniezdny biotop 

narušovaný vypaľovaním, 

mechanickou a chemickou 

likvidáciou porastov, 

odvodňovaním 

 

Tabuľka č. 12: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  3 3 9 

1.2. Populačný trend 3 3 9 

1.3. Veľkosť areálu  2 3 6 

B 
2.1. Hniezdny biotop 2 3 6 

2.2. Potravný biotop 2 2 4 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 2 3 6 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 60 

 Dosiahnuté body 46 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 77 % 

 

Tabuľka č. 13: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55% 54 – 33% 

 77 %  
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Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia sa druh beluša veľká (Egretta alba) v CHVÚ Senianske 

rybníky zaraďuje v celkovom hodnotení na hornej hranici priemerného stavu s hodnotou 77 %. Všetky 

hodnotené kritériá boli hodnotené v priemernom alebo dobrom stave. Populácia sa zväčšuje a jej početnosť 

je vysoko nad 100 hniezdnych párov. Výsledky monitoringu však poukazujú aj na potenciálne ohrozenia. 

Dynamika hniezdnych kolónií je veľmi veľká. V priebehu 1-2 rokov môže kolónia vzniknúť (NPR 2011) 

ale aj zaniknúť (CH6, CH7, NPR 2017), môže sa strojnásobiť (CH4), ale aj zmenšiť na polovicu (NPR 

2015). Beluše dokážu rýchlo obsadiť vhodné biotopy ale aj rýchlo opustiť tie nevhodné. Takmer celá 

populácia hniezdi na chovných rybníkoch v roku 2017 dokonca už len na jednom rybníku. 

Najpravdepodobnejšou príčinou zániku hniezdnych kolónií na rybníkoch CH6, CH7 a NPR v posledných 

rokoch bolo zmenšovanie rozlohy porastov trstiny ale najmä pálky čo je zase dôsledkom nevhodného 

vodného režimu. Lokality sú trvale zavodnené vysokým vodným stavom, dochádza k anaeróbnym 

rozkladným procesom, nevykonáva sa tzv. letnenie rybníkov a porasty makrofytov sa preto nemajú 

možnosť regenerovať, ale naopak vyhnívajú, rednú až postupne zanikajú. Najvýraznejšie je to paradoxne 

v NPR, kde je ale vďaka priorite ochrany prírody aj najlepšia možnosť tieto procesy usmerňovať a trend 

postupného zániku pálkových porastov zvrátiť. V situácii, kedy sú všetky produkčné rybníky v súkromných 

rukách a prakticky celá hniezdna populácia je sústredená len na jeden rybník, môže byť ohrozená celá 

populácia beluše veľkej v CHVÚ Senianske rybníky. Preto je vhodný manažment v NPR, ale aj presadenie 

vhodného manažmentu porastov makrofytov na rybničnej sústave a najmä na pozemkoch vo vlastníctve 

štátu najväčšou prioritou z pohľadu ochrany beluše veľkej, ale aj ďalších volavkovitých a iných vodných 

vtákov.  

 

1.6.3.1.5. Definovanie stavu volavky purpurovej v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Volavka purpurová je menej početným ale pravidelným hniezdičom v CHVÚ Senianske rybníky. Hniezdi 

na trsťou a pálkou bohato zarastených rybníkoch a v NPR. Za potravou často zalieta aj mimo rybničnej 

sústavy do okolitých mokradí, na brehy kanálov a mokré lúky. Podľa dlhodobých priemerov sa na území 

odhaduje hniezdenie 12–20 párov, čo predstavovalo takmer polovicu slovenskej hniezdnej populácie. 

Senianske rybníky sú jedným z dvoch území na Slovensku, kde druh pravidelne hniezdi. Populácia 

zaznamenala v období 2010–2012 mierny pokles, kedy bol počet hniezdiacich párov nižší ako 10. Hniezdili 

v porastoch trste a pálky na rybníkoch CH4, CH7 a v NPR Senianske rybníky. 

 

Stav populácie v rokoch 2010–2012: 2010 – 6 hniezdiacich párov na rybníku CH4, 2011 – 5 párov na 

rybníku CH4, 3 páry v NPR Senianske rybníky, 2012 – 4 páry na rybníku CH7, 3 páry v NPR Senianske 

rybníky. V rokoch 2016-2020 sa odhaduje v celom CHVÚ Senianske rybníky 12-25 hniezdnych párov. Je 

to na monitoring veľmi náročný druh, ktorého reálna početnosť bude pravdepodobne vyššia ako odhady. 

Hniezdi v zmiešaných kolóniách s belušou veľkou alebo jednotlivo v porastoch vodných makrofytov na 

viacerých rybníkoch, jej krycie sfarbenie však nedovoľuje ľahké spočítanie hniezd z dronu tak, ako je to 

u beluše veľkej. Početnosť odhadujeme na základe pozorovaní opakovaných záletov a vzletov z miest 

predpokladaných kolónií, niečo napovedá aj početnosť na najvýznamnejších potravných biotopoch počas 

hniezdenia, predovšetkým na Ostroviku. Dlhodobo najpočetnejšou je kolónia v trsti na rybníku CH4. 

V menšom počte hniezdi aj na rybníku CH7 a v NPR Senianske rybníky. Ojedinelé páry sa môžu 

nachádzať aj na výťažníkových rybníkoch, prípadne na rybníkoch CH10 a 11. 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Hniezdi jednotlivo, ale aj v zmiešaných kolóniách iných volaviek. V CHVÚ Senianske rybníky hniezdi na 

produkčných rybníkoch (CH3, CH4, CH7, CH11) s rozsiahlejšími hustými zárastmi pálky a trsti a v NPR 

Senianske rybníky. Hniezdo je postavené zásadne nad vodnou hladinou. Ako potravný biotop využívajú 

samotnú rybničnú sústavu ale aj odvodňovacie kanály, mokrade a vlhké lúky v okolí rybničnej sústavy (aj 

za hranicami CHVÚ). Volavka purpurová je sťahovavý druh, ktorý prilieta v apríli a lokalitu opúšťajú v 

septembri. 
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Tabuľka č. 14: Definovanie stavu druhu volavka purpurová 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o

p
u

lá
ci

a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 20 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 10-20 párov 

V území hniezdi do 10 

párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 

Druh hniezdi na viac ako 

70 % vhodných 

hniezdnych biotopov 

Druh hniezdi na  

50-70 % vhodných 

hniezdnych biotopov 

Druh hniezdi na menej 

ako 50 % vhodných 

hniezdnych biotopov 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Viac ako 30 % rozlohy 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky so 

stabilnou hladinou vody 

počas hniezdneho 

obdobia 

10-30 % rozlohy 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky 

s miernym kolísaním 

vodnej hladiny počas 

hniezdneho obdobia 

Menej ako 10 % rozlohy 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky 

s kolísajúcou vodnou 

hladinou až úplným 

vysychaním rybníkov 

v hniezdnom období 

2.2. Potravný biotop 

3 a viac rybníkov 

s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare 

a podmáčané lúky mimo 

rybničnej sústavy 

vysychajú až koncom 

hniezdnej sezóny (jún) 

1-2 rybníky s plytkou 

vodou, močiare a vlhké 

lúky mimo rybničnej 

sústavy vysychajú 

v priebehu hniezdnej 

sezóny (máj) 

Nedostatok rybníkov 

s plytkou vodou 

v hniezdnej dobe, vlhké 

lúky a močiare vysychajú 

na začiatku hniezdnej 

sezóny (apríl) 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdne biotopy bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, nedochádza 

k vysychaniu rybníkov 

s hniezdnymi kolóniami, 

vodná vegetácia nie je 

ničená 

Hniezdiská počas 

hniezdneho obdobia bez 

antropických vplyvov 

majúcich na ne negatívny 

dopad, lokality nie sú 

narušované vypaľovaním 

a odvodňovaním, 

prípadné kosenie 

porastov max. na 50 % 

Hniezdny biotop 

narušovaný vypaľovaním, 

mechanickou a chemickou 

likvidáciou porastov, 

odvodňovaním 

 

Tabuľka č. 15: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  2 3 6 

1.2. Populačný trend 2 3 6 

1.3. Veľkosť areálu  3 3 9 
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B 
2.1. Hniezdny biotop 2 3 6 

2.2. Potravný biotop 2 2 4 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 2 3 6 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 60 

 Dosiahnuté body 43 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kirtérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 72 % 

 

Tabuľka č. 16: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55% 54 – 33% 

 72 %  

 

Na základe zadefinovaných kritérií sa druh volavka purpurová (Ardea purpurea) v CHVÚ Senianske 

rybníky hodnotí v priemernom stave s hodnotou 72 %. Väčšina hodnotených kritérií je v priemernom stave. 

Ako u všetkých volavkovitých druhov hniezdiacich skryto v trstinách, aj stanovenie početnosti volavky 

purpurovej je veľmi obtiažne a uvádzané počty sú s vysokou pravdepodobnosťou podhodnotené. Populácia 

je stabilná a jej početnosť mierne kolíše pravdepodobne ako reakcia na dostupnosť vhodných hniezdnych a 

potravných biotopov. Výsledky monitoringu aj pri tomto druhu poukazujú na potenciálne ohrozenia. 

Najvýznamnejším je zmenšovanie rozlohy porastov trstiny, ale najmä pálky, čo je dôsledkom nevhodného 

vodného režimu. Lokality sú trvale zavodnené vysokým vodným stavom, dochádza k anaeróbnym 

rozkladným procesom, nevykonáva sa tzv. letnenie rybníkov a porasty makrofytov sa preto nemajú 

možnosť regenerovať, ale naopak vyhnívajú, rednú až postupne zanikajú. Najvýraznejšie je to 

pozorovateľné paradoxne v NPR, kde je ale vďaka priorite ochrany prírody aj najlepšia možnosť tieto 

procesy usmerňovať a trend postupného zániku pálkových porastov zvrátiť. Popísaný trend pozorujeme aj 

na rybníkoch CH7 a CH4. V situácii, kedy sú všetky produkčné rybníky v súkromných rukách a väčšina 

hniezdnej populácie je sústredená na nich, môžu zásahy do porastov alebo zmeny v ich kvalite a rozlohe 

znamenať zásadný problém pre volavku purpurovú. Preto je vhodný manažment porastov makrofytov 

v NPR, ale aj presadenie vhodného manažmentu na rybničnej sústave a najmä na pozemkoch vo vlastníctve 

štátu najväčšou prioritou z pohľadu ochrany volavky purpurovej, ale aj ďalších volavkovitých a iných 

vodných vtákov.  

 

1.6.3.1.6. Definovanie stavu lyžičiara bieleho v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Po prvý krát zahniezdili lyžičiare v roku 1979 v NPR Senianske rybníky (toho času ŠPR). V roku 1997 sa 

po prvý raz presunuli na rybničnú sústavu, kde zahniezdilo 32 párov (Danko, Darolová, Krištín 2002). V 

CHVÚ Senianske rybníky v súčasnosti hniezdi 20–40 párov, početnosť populácie mierne kolíše 

pravdepodobne v závislosti od dostupnosti vhodných potravných biotopov a jedná sa o jedinú pravidelnú 

hniezdnu lokalitu na Slovensku. Nepravidelne zahniezdili 1–3 páry aj v CHVÚ Medzibodrožie. 

V ostatných 10 rokoch hniezdili na rybníkoch CH4, CH6 a CH7 v porastoch tŕstia a pálky. Potravu lovia 

v závislosti od biotopových podmienok na rybničnej sústave, v NPR Senianske rybníky, v mokradiach na 

okolitých lúkach, ale za potravou lietajú aj do niekoľko desiatok kilometrov vzdialených mokradí v CHVÚ 

Medzibodrožie. Koncom leta (najmä v auguste) sa na lokalite niekedy koncentrujú aj vo väčších počtoch 

(cca 100 – 200 ex.). Stav populácie v rokoch 2010 – 2020 odhadujeme na 20-40 hniezdnych párov. 

Z analýzy leteckých snímok vyplýva, že početnosť menších kolónií lyžičiarov bielych sa darí odhadovať 

pomerne presne aj pozorovaním záletov na hniezdiská, zložité a často výrazne podhodnotené sú odhady vo 

veľkých zmiečaných kolóniách s belušou veľkou. 
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V rokoch 2015–2020 tu hniezdilo minimálne 28–38 párov na rybníkoch CH4 a CH7 v rozsiahlejších 

porastoch pálky a trsti. Na rybníku CH4 hniezdia v malej kolónii na okraji kolónie belúš veľkých. Na 

rybníku CH7 hniezdia rozptýlene vo viacerých porastoch pálky s miestami vtrúsenými hniezdami volavky 

popolavej. Úplne zanikla kolónia na rybníku CH6, čo súvisí s takmer úplným vymiznutím porastov 

močiarnych makrofytov. V NPR v posledných rokoch nezahniezdili. CHVÚ Senianske rybníky sú jedinou 

pravidelnou hniezdnou lokalitou tohto druhu na Slovensku. Početnosť populácie kolíše, ale podľa vývoja 

za posledných 8 rokov ju môžeme hodnotiť ako stabilnú.  

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Hniezdi v kolóniách, často spoločne s inými druhmi volaviek. V CHVÚ Senianske rybníky hniezdi na 

produkčných rybníkoch (CH4, CH7, do roku 2012 aj CH6) s rozsiahlejšími hustými zárastmi pálky a trsti. 

Hniezdo je postavené zásadne nad vodnou hladinou. Ako potravný biotop využívajú samotnú rybničnú 

sústavu ale aj odvodňovacie kanály, mokrade a vlhké lúky v okolí rybničnej sústavy (aj za hranicami 

CHVÚ). Lyžičiar biely je sťahovavý druh, ktorý prilieta v priebehu marca a lokalitu opúšťa v septembri. 

 

Tabuľka č. 17: Definovanie stavu druhu lyžičiar biely 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o
p

u
lá

ci
a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 30 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 20–30 párov 

V území hniezdi do 20 

párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±30 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 
Hniezdne kolónie sú 

aspoň na 3 rybníkoch 

Hniezdne kolónie sú na 2 

rybníkoch 

Hniezdna kolónia je len na 

jednom rybníku 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

 

Viac ako 30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti 

a pálky, a so stabilnou 

hladinou vody počas 

hniezdneho obdobia 

10-30 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti 

a pálky, s miernym 

kolísaním vodnej hladiny 

počas hniezdneho 

obdobia 

Menej ako 10 % rozlohy 

jednotlivých rybníkov je 

s bohatým zárastom trsti 

a pálky, s kolísajúcou 

vodnou hladinou až 

úplným vysychaním 

rybníkov v hniezdnom 

období 

2.2. Potravný biotop 

3 a viac rybníkov 

s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare 

a podmáčané lúky mimo 

rybničnej sústavy 

vysychajú až koncom 

hniezdnej sezóny (jún) 

1-2 rybníky s plytkou 

vodou, močiare a vlhké 

lúky mimo rybničnej 

sústavy vysychajú 

v priebehu hniezdnej 

sezóny (máj) 

Nedostatok rybníkov 

s plytkou vodou 

v hniezdnej dobe, vlhké 

lúky a močiare vysychajú 

na začiatku hniezdnej 

sezóny (apríl) 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 
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3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdne biotopy bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, vodná vegetácia 

nie je úmyselne ničená  

Hniezdiská počas celého 

roka bez antropických 

vplyvov majúcich na ne 

výraznejší negatívny 

dopad, lokality nie sú 

narušované vypaľovaním 

a odvodňovaním, 

prípadné kosenie 

porastov max. na 50 % 

Hniezdny biotop 

narušovaný vypaľovaním, 

mechanickou a chemickou 

likvidáciou porastov, 

odvodňovaním.  

 

Tabuľka č. 18: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  3 3 9 

1.2. Populačný trend 2 3 6 

1.3. Veľkosť areálu  2 3 6 

B 
2.1. Hniezdny biotop 2 3 6 

2.2. Potravný biotop 1 3 3 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 2 3 6 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 63 

 Dosiahnuté body 42 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 67 % 

 

Tabuľka č. 19: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55 % 54 – 33 % 

 67 %  

 

Na základe zadefinovaných kritérií sa druh lyžičiar biely (Platalea leucorodia) v CHVÚ Senianske rybníky 

hodnotí v priemernom stave s hodnotou 67 %. Väčšina hodnotených kritérií je v priemernom stave. 

Veľkosť populácie sa hodnotila v dobrom stave ale stav potravných biotopov je nepriaznivý najmä kvôli 

vysychaniu mokradí okolitých mokradí a vysokému stavu vody v rybníkoch. Populácia je stabilná a jej 

početnosť mierne kolíše pravdepodobne práve ako reakcia na dostupnosť vhodných potravných biotopov. 

Výsledky monitoringu však poukazujú aj na potenciálne ohrozenia. Dynamika hniezdnych kolónií je veľmi 

veľká. V priebehu niekoľkých rokov zanikla kolónia na rybníku CH6. Nedarí sa vytvoriť vhodné hniezdne 

podmienky v NPR, kde by bolo ich zahniezdenie žiaduce. Celá populácia hniezdi na chovných rybníkoch, 

kde sú možnosti vhodného manažmentu hniezdnych biotopov značne obmedzené kvôli hospodárskej 

produkcii rýb súkromnou firmou. Najpravdepodobnejšou príčinou zániku hniezdnej kolónie na rybníku 

CH6 v posledných rokoch bolo zmenšovanie rozlohy porastov trstiny, ale najmä pálky čo je dôsledkom 

nevhodného vodného režimu. Lokality sú trvale zavodnené vysokým vodným stavom, dochádza 

k anaeróbnym rozkladným procesom, nevykonáva sa tzv. letnenie rybníkov a porasty makrofytov sa preto 

nemajú možnosť regenerovať, ale naopak vyhnívajú, rednú až postupne zanikajú. Najvýraznejšie je to 

pozorovateľné paradoxne v NPR, kde je ale vďaka priorite ochrany prírody aj najlepšia možnosť tieto 

procesy usmerňovať a trend postupného zániku pálkových porastov zvrátiť. Popísaný trend pozorujeme aj 

na rybníkoch CH7 a CH4. V situácii, kedy sú všetky produkčné rybníky v súkromných rukách a celá 
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hniezdna populácia je sústredená len na 2 z nich, môže byť lyžičiar biely v CHVÚ Senianske rybníky 

ohrozený ako hniezdič. Preto je vhodný manažment v NPR, ale aj presadenie vhodného manažmentu 

porastov makrofytov na rybničnej sústave a najmä na pozemkoch vo vlastníctve štátu, najväčšou prioritou 

z pohľadu ochrany lyžičiara bieleho, ale aj ďalších volavkovitých a iných vodných vtákov. 

 

1.6.3.1.7. Definovanie stavu kane močiarnej v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

V CHVÚ Senianske rybníky v súčasnosti hniezdi 25-35 párov kane močiarnej, čo predstavuje približne 

6 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (400 - 500 párov). Územie je jedným z 3 najvýznamnejších 

hniezdisk u nás. Populácia sa javí ako stabilná, ale aj výkyvmi v závislosti od priebehu počasia 

v hniezdnom období. Druh je pomerne rovnomerne rozšírený na všetkých rybníkoch s vhodnými porastmi 

makrofytov, a v okolitých mokradiach a lúkach. V rokoch 2010-2013 hniezdilo 13-29 párov. Minimum 

bolo v roku 2010, kedy hniezdilo len 13 párov. Bol to extrémne daždivý rok, čo ovplyvnilo úspešnosť 

hniezdení a počty vyvedených mláďat. Domnievame sa, že aj celkový počet párov, ktoré zahniezdili bol 

nižší, lebo to závisí primárne od dostupnosti potravy. V rokoch 2017-2019 sme odhadovali stabilne 25-30 

párov s miernym nárastom v roku 2020 na 30-35 párov. Monitoring populácie sa realizuje pomocou 

pravidelných celoplošných sčítaní hniezdiacej populácie druhu spolu s inými druhmi vodných a na vodu 

viazaných druhov vtákov v mesiacoch marec, apríl, máj, jún a júl, čo umožňuje odhadnúť počet tokajúcich 

párov na začiatku hniezdneho obdobia v marci/apríli, ako aj dodatočné spresnenie počtu hniezdiacich párov 

podľa počtu párov stavajúcich hniezda a kŕmiacich mláďatá. Podobne ako pri volavkách aj tu 

predpokladáme, že odhady môžu byť do značnej miery podhodnotené čo potvrdzujú zistenia Milana 

Olekšáka (in verb.) na rybníkoch v CHVÚ Košická kotlina.  

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Rybníky a mokrade rôzneho charakteru, s porastmi litorálnej močiarnej vegetácie. Potravu loví na vlhkých 

lúkach a v agrocenózach v blízkom ale aj širokom okolí.  

 

Tabuľka č. 20: Definovanie stavu druhu kaňa močiarna 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o
p

u
lá

ci
a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 30 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 20-30 párov 

V území hniezdi do 20 

párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 

Druh hniezdi na viac ako 

70 % vhodných 

hniezdnych biotopov 

Druh hniezdi na  

50-70 % vhodných 

hniezdnych biotopov 

Druh hniezdi na menej 

ako 50 % vhodných 

hniezdnych biotopov 

1.4. Areálový trend 

Stabilná veľkosť alebo 

mierny nárast do 10 % 

hniezdneho areálu za 

posledných 5 rokov 

Stabilná veľkosť alebo 

krátkodobý mierny 

pokles hniezdneho areálu 

do 20 % za posledných 5 

rokov 

Areál sa zmenšil za 

posledných 5 rokov o viac 

ako 20 %  

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Viac ako 30 % rozlohy 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky so 

stabilnou hladinou vody 

počas hniezdneho 

obdobia, mokrade mimo 

rybníkov v hniezdnom 

období nevysychajú. 

10-30 % rozlohy 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky. 

Rybníky a mokrade 

s miernym kolísaním 

vodnej hladiny počas 

hniezdneho obdobia 

Menej ako 10 % rozlohy 

rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky. 

V rybníkoch a mokradiach 

kolísa vodná hladina až 

úplne vysychajú 

v priebehu hniezdneho 

obdobia 
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2.2. Potravný biotop 

Dostatok potravných 

biotopov (lúk, polí 

a mokradí) bez 

chemických zásahov 

okrem ich aplikácie na 

ornej pôde a aplikácie pri 

chove rýb  

Dostatok potravných 

biotopov( lúk, polí 

a mokradí) s minimom 

chemických zásahov 

okrem ich aplikácie na 

ornej pôde a aplikácie pri 

chove rýb, rozsah 

vhodných potravných 

biotopov sa v rámci 

hodnoteného časového 

obdobia merateľne 

neznižuje 

Nevyhovujúca krajinná 

štruktúra v širšom okolí 

hniezdiska  

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdne biotopy bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, nedochádza 

k vysychaniu rybníkov 

s hniezdnymi kolóniami, 

vodná vegetácia nie je 

ničená 

Hniezdiská počas 

hniezdneho obdobia bez 

negatívnych antropických 

vplyvov, lokality nie sú 

narušované vypaľovaním 

a odvodňovaním 

Hniezdny biotop 

narušovaný vypaľovaním, 

mechanickou a chemickou 

likvidáciou porastov, 

odvodňovaním 

 

Tabuľka č. 21: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  2 3 6 

1.2. Populačný trend 2 3 6 

1.3. Veľkosť areálu  3 3 9 

1.4. Areálový trend 2 2 4 

B 
2.1. Hniezdny biotop 2 3 6 

2.2. Potravný biotop 3 2 6 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 2 3 6 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 66 

 Dosiahnuté body 49 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 74 % 
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Tabuľka č. 22: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78 % 77 – 55 % 54 – 33 % 

 74 %  

 

Stav populácie kane močiarnej v CHVÚ Senianske rybníky je priemerný s hodnotou 74 %. Ako dobrá 

priaznivá bola vyhodnotená veľkosť areálu v CHVÚ a stav potravného biotopu. Dôvodom pre takéto 

zhodnotenie je jednak zistená početnosť druhu v priebehu hodnoteného obdobia, jednak dobrý stav 

hniezdnych biotopov v súčasnosti vďaka rozlohe makrofytov na kľúčových rybníkoch pre hniezdenie 

druhu, ako aj vďaka vytvoreniu nových hniezdnych možností napr. na lokalite Ostrovik v rokoch 2008–

2017. Stav potravného biotopu je hodnotený ako dobrý aj v dôsledku dobrých možností lovu potravy pre 

kane na vlhkých lúkach v CHVÚ a to aj vďaka možnosti manipulovať s hladinou vody v lokalitách 

Ostrovik, Blatá a južnej časti CHVÚ v jarných mesiacoch. Tieto opatrenia boli zrealizované v rokoch 

2008–2011. Je možné skonštatovať, že vyhlásenie CHVÚ Senianske rybníky v roku 2009 prispelo 

k zlepšeniu ochrany kane močiarnej, ako aj ďalších druhov vtákov viazaných na biotop lúk, pretože medzi 

zakázané činnosti so škodlivým dopadom na CHVÚ bolo zaradené aj rozorávanie lúk a zmena spôsobu ich 

využívania napr. na ornú pôdu. Takisto vo vyhláške MŽP SR č. 436/2009 Z. z. je zakázané aj aplikovanie 

chemických látok, priemyselných hnojív alebo pesticídov okrem ich aplikácie na ornej pôde a aplikácie pri 

chove rýb alebo veterinárnej starostlivosti o poľovnú zver, čo prispieva k ochrane mnohých druhov vtákov 

vrátane kane močiarnej. Počet hniezdiacich párov kolíše v závislosti od stavu zrážok v danom roku, ako to 

bolo preukázané v rokoch 2010–2013. Aj zrážky a teploty v období hniezdenia sú dôležité, najmä 

z pohľadu úspešnosti hniezdenia druhu. Pomerne významným faktorom, podstatným pre úspešnosť 

hniezdenia druhu je vhodné usmernenie, dodržiavanie a kontrola predpísaného režimu vypúšťania 

a opätovného napúšťania chovných rybníkov, od čoho závisí, či majú kane močiarne, aj iné druhy vtákov 

hniezdiace v porastoch vodných rastlín na rybníkoch dostatok vhodného hniezdneho biotopu v čase ich 

hniezdenia. Kaňa močiarna hniezdi na rybníkoch v biotopoch vodných makrofytov rovnakých ako 

obsadzujú beluša veľká, volavka popolavá, volavka purpurová alebo lyžičiar biely. Preto je z pohľadu 

ochrany a manažmentu hniezdnych biotopov potrebné usmerniť aktivity tak, aby sa neznižovala rozloha ani 

hustota porastov vodných makrofytov (pálka, trsť). Preto je vhodná manipulácia s vodným režimom na 

rybníkoch a najmä v NPR, ale aj presadenie vhodného manažmentu porastov makrofytov na rybničnej 

sústave prioritne na pozemkoch vo vlastníctve štátu najväčšou prioritou z pohľadu ochrany kane močiarnej. 

 

1.6.3.1.8. Definovanie stavu šabliarky modronohej v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

V posledných rokoch hniezdia šabliarky modronohé len na poľných mlákach juhozápadného Slovenska. V 

CHVÚ Senianske rybníky sú známe od roku 2009 len 2 dôkazy o zahniezdení a jedno pozorovanie 

poukazujúce na možné hniezdenie. Naposledy hniezdili 4 páry na lúke Ostrovik pri Sennom v roku 2009. 

Koncom mája 2014 bol pozorovaný pár striedajúci sa pri inkubácii vajec na dne vypusteného rybníka 

CH12, ktorý bol ale následne napustený a znáška vytopená. V máji 2015 boli pozorované 2 páry na dne 

vypusteného rybníka CH12. Každoročne je niekoľko jedincov pozorovaných v priebehu apríla počas 

jarnej migrácie. V dôsledku absencie vhodných hniezdnych biotopov však územie opúšťajú a nehniezdia.  

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

V minulosti tu hniezdili najmä na bahnitých dnách vypustených rybníkov. Od roku 2000, po sprivatizovaní 

rybničnej sústavy, sú však rybníky obhospodarované intenzívnejšie a v hniezdnom období sú vždy 

napustené vodou, nevyužíva sa tzv. letnenie rybníkov. V roku 2009 využili šabliarky na hniezdenie 

dočasné bahnité biotopy na okrajoch mokradí, ktoré boli vybagrované na lúke Ostrovik v rámci obnovného 

manažmentu počas zimy predchádzajúcej hniezdnej sezóne. Tento biotop bol však len dočasný a v ďalšom 

roku už zarastený bylinami a trávami, takže nevhodný pre šabliarky. Ako potravný biotop využívajú 

šabliarky plytké mokrade na lúkach alebo rybníkoch. Vysychanie mokradí v hniezdnom období môže byť 

tiež dôležitým limitujúcim faktorom. 
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Tabuľka č. 23: Definovanie stavu druhu šabliarka modronohá 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o

p
u

lá
ci

a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 10 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 5-10 párov 

V území hniezdi do 5 

párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

pravidelne potvrdené/ 

predpokladané na viac 

ako 2 lokalitách/ 

rybníkoch 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

pravidelne potvrdené/ 

predpokladané aspoň na 

2 lokalitách/rybníkoch 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

potvrdené/ predpokladané 

na minimálne 1 

lokalite/rybníku, prípadne 

je len nepravidelné 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Viac ako 50 % rozlohy 

rozľahlých vlhkých lúk 

(nad 50 ha) s plytkými 

vodami bez úplného 

vysychania v hniezdnom 

období je udržiavaných 

a extenzívne spásaných, 

každoročne viac ako 1 

„letnený“ rybník 

(vypustený počas celého 

hniezdneho obdobia) 

20 - 50 % rozlohy 

rozľahlých vlhkých lúk 

s plytkými vodami bez 

úplného vysychania v 

hniezdnom období je 

udržiavaných 

a extenzívne spásaných, 

každoročne aspoň 1 

„letnený“ rybník 

Nedostatok vlhkých lúk 

s plytkými vodami, 

výrazné kolísanie vodnej 

hladiny počas hniezdneho 

obdobia nedostatočná 

starostlivosť o lúky 

(včasné alebo príliš 

neskoré kosenie, absencia 

pasenia lúk) a absencia 

vypustených rybníkov 

2.2. Potravný biotop 

Plytké stojaté mokrade 

(najmä rybníky 

a zaplavené lúky) so 

širokým litorálom a viac 

ako 50 % rozlohy vlhkých 

lúk s extenzívnym 

pasením dobytka 

Min. 1 rybník s plytkou 

vodou a širokým 

litorálom a 20–50 % 

rozlohy vlhkých lúk s 

extenzívnym pasením 

dobytka 

Nedostatok plytkých 

stojatých vôd, lúky 

odvodňované intenzívne 

obhospodarované a rušené 

ľuďmi 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom, na 

hniezdiskách sa 

nevyskytuje čierna zver 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom, výskyt čiernej 

zveri je na hniezdiskách 

intenzívne potláčaný 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami, 

početný výskyt čiernej 

zveri na hniezdiskách 
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3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu  

Hniezdny biotop nie je 

ohrozovaný včasným 

kosením v hniezdnom 

období (pred 

30.6.), intenzívnou 

pastvou, zaťaženie 

pasienkov do 0,4 

VDJ/ha), chemizáciou, 

a napúšťaním rybníkov 

počas hniezdenia, ale ani 

zanedbávaním 

manažmentu lúk (kosenie, 

extenzívna pastva) 

Hniezdny biotop je v 

hniezdnom období 

ohrozovaný kosením 

a pastvou so zaťažením 

0,4 – 0,5 VDJ/ha, 

chemizáciou, ohrozenie 

napúšťaním rybníkov len 

v malej miere, 

manažment biotopov lúk 

nie je zabezpečený v 

dostatočnej miere 

Hniezdny biotop je 

nadmerne ohrozovaný 

včasným kosením 

a intenzívnou pastvou 

(nad 0,5 VDJ/ha) 

v hniezdnom období, 

chemizáciou a napúšťaním 

rybníkov počas 

hniezdenia, prípadne je 

manažment lúk úplne 

nevhodný (mulčovanie, 

absencia pastvy) 

 

Tabuľka č. 24: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  1 3 3 

1.2. Populačný trend 1 3 3 

1.3. Veľkosť areálu  1 3 3 

B 
2.1. Hniezdny biotop 1 3 3 

2.2. Potravný biotop 1 3 3 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 1 3 3 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 63 

 Dosiahnuté body 24 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 38 % 

 

Tabuľka č. 25: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55% 54 – 33% 

  38 % 

 

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia sa druh šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta) 

v CHVÚ Senianske rybníky radí v celkovom hodnotení do nepriaznivého stavu s hodnotou 38 %. Pokusy 

o hniezdenie sú zaznamenávané len nepravidelne a veľmi zriedkavo. Na samotnej rybničnej sústave 

v posledných rokoch hniezdi len neúspešne, prípadne vôbec, keďže v hniezdnom období tu nenachádza 

vypustené dná rybníkov. Nebezpečenstvom pre hniezdenie šabliarok je neskoré napúšťanie rybníkov, na 

ktorých v priebehu mája stihli šabliarky zahniezdiť, ale hniezda sú zatopené skôr ako sa mláďatá vyliahnu. 

 

1.6.3.1.9. Definovanie stavu kalužiaka červenonohého v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Na Slovensku patrí k nehojne hniezdiacim druhom. Vyskytuje sa roztrúsene na vhodných lokalitách 

prakticky na celom území, hlavne počas ťahu, najmä v nížinných oblastiach západného a východného 

Slovenska. Je charakteristickým, ale málo početným hniezdičom CHVÚ Senianske rybníky. V CHVÚ 
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Senianske rybníky sa populácia kalužiaka červenonohého odhaduje v rokoch 2010-2020 na 2-15 párov 

(napr. 8-15 párov v roku 2012, ale len 2-8 párov v roku 2013 a 7 párov v roku 2017, 3 páry v roku 2018, 6 

párov v roku 2019 a 12-13 párov v roku 2020). Hniezdi nehojne a jeho počty kolíšu v závislosti od 

klimatických podmienok, ale predovšetkým dostupnosti vhodných hniezdnych biotopov. V minulosti bol 

kalužiak červenonohý bežným hniezdičom lúk a pasienkov v okolí Senianskych rybníkov, ale v súčasnosti 

je zriedkavý. Jedinou pravidelnou hniezdnou lokalitou je lúka Ostrovik, kde sa vhodne manipuluje 

s vodným režimom tak, aby sa každoročne obnovili plytké mokrade a podmáčaná lúka, vegetácia je 

pravidelne kosená a od roku 2014 spásaná dobytkom. Vďaka týmto opatreniam sa aspoň na tejto lokalite 

populácia kalužiaka červenonohého stabilizovala. Okrem lúky Ostrovik nachádza druh v území len málo 

vhodných biotopov (napr. v roku 2020 hniezdil aj na lúkach v južnej časti CHVÚ). Vykonáva sa na nich 

nevhodná starostlivosť alebo mokré lúky a pasienky dokonca zanikajú. Napriek tomu je CHVÚ Senianske 

rybníky pre uvedený druh stále jedným z najvýznamnejších hniezdisk na Slovensku. 

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Primárne boli a sú jeho hniezdnym biotopom v našich podmienkach vlhké lúky a pasienky, pričom 

podmienkou pre zahniezdenie je vytvorenie vyhovujúcej štruktúry nízko trávnatého biotopu s riedkou 

vegetáciou. Vhodným manažmentom je kosenie v kombinácii s pastvou a udržiavaním vlhkých lúk 

úpravou vodného režimu. Hniezdi tiež v nezarastených mokradiach s plytkou vodou a dobrým rozhľadom 

do okolia, ako napr. poľné mláky (takéto hniezdenia sú obyčajne neúspešné kvôli rýchlemu vysychaniu a 

zarastaniu lokalít). Pred rokom 2000 (pred privatizáciou rybníkov), kedy sa na rybníkoch nehospodárilo tak 

intenzívne, hniezdili kalužiaky červenonohé aj na dne rybníkov vypustených počas hniezdneho obdobia 

zarastených nízkym a riedkym bylinným porastom.  

 

Tabuľka č. 26: Definovanie stavu druhu kalužiak červenonohý 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o
p

u
lá

ci
a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 10 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 5-10 párov 

V území hniezdi do 5 

párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

potvrdené/ predpokladané 

na viac ako 3 lokalitách 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

potvrdené/ 

predpokladané na 2-3 

lokalitách 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

potvrdené/ predpokladané 

na 0-1 lokalitách 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Viac ako 50 % rozlohy 

rozľahlých vlhkých lúk 

(nad 50 ha) s plytkými 

vodami bez úplného 

vysychania v hniezdnom 

období je udržiavaných 

a extenzívne spásaných, 

každoročne viac ako 1 

„letnený“ rybník 

(vypustený počas celého 

hniezdneho obdobia) 

20 - 50 % rozlohy 

rozľahlých vlhkých lúk 

s plytkými vodami bez 

úplného vysychania v 

hniezdnom období je 

udržiavaných 

a extenzívne spásaných, 

každoročne aspoň 1 

„letnený“ rybník 

Nedostatok vlhkých lúk 

s plytkými vodami, 

výrazné kolísanie vodnej 

hladiny počas hniezdneho 

obdobia nedostatočná 

starostlivosť o lúky 

(včasné alebo príliš 

neskoré kosenie, absencia 

pasenia lúk) a absencia 

vypustených rybníkov 

2.2. Potravný biotop 

Plytké stojaté vody 

(najmä rybníky) so 

širokým litorálom a viac 

ako 50 % rozlohy vlhkých 

lúk s extenzívnym 

pasením dobytka 

Min. 1 rybník s plytkou 

vodou a širokým 

litorálom a 20 - 50 % 

rozlohy vlhkých lúk s 

extenzívnym pasením 

dobytka 

Nedostatok plytkých 

stojatých vôd, lúky 

intenzívne 

obhospodarované a rušené 

ľuďmi 
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O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom, na 

hniezdiskách sa 

nevyskytuje čierna zver 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách k 

nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom, výskyt čiernej 

zveri je na hniezdiskách 

intenzívne potláčaný 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami, 

početný výskyt čiernej 

zveri na hniezdiskách 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdny biotop nie je 

ohrozovaný včasným 

kosením v hniezdnom 

období (pred 

30.6.), intenzívnou 

pastvou, zaťaženie 

pasienkov do 0,4 

VDJ/ha), chemizáciou, 

a napúšťaním rybníkov 

počas hniezdenia ale ani 

zanedbávaním 

manažmentu lúk (kosenie, 

extenzívna pastva) 

Hniezdny biotop je v 

hniezdnom období 

ohrozovaný kosením 

a pastvou so zaťažením 

0,4 – 0,5 VDJ/ha, 

chemizáciou, ohrozenie 

napúšťaním rybníkov len 

v malej miere, 

manažment biotopov lúk 

nie je zabezpečený v 

dostatočnej miere 

Hniezdny biotop je 

nadmerne ohrozovaný 

včasným kosením 

a intenzívnou pastvou 

(nad 0,5 VDJ/ha) 

v hniezdnom období, 

chemizáciou a napúšťaním 

rybníkov počas 

hniezdenia, prípadne je 

manažment lúk úplne 

nevhodný (mulčovanie, 

absencia pastvy) 

 

Tabuľka č. 27: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  2 3 6 

1.2. Populačný trend 2 3 6 

1.3. Veľkosť areálu  2 3 6 

B 
2.1. Hniezdny biotop 1 3 3 

2.2. Potravný biotop 1 3 3 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 1 3 3 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 63 

 Dosiahnuté body 33 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha parametrov sa 

stanovuje v rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej 

hodnoty): 52 % 

 

Tabuľka č. 28: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55% 54 – 33% 

  52 % 
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Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia sa druh kalužiak červenonohý (Tringa totanus) v CHVÚ 

Senianske rybníky radí v celkovom hodnotení do nepriaznivého stavu s hodnotou 52 % čo je na jeho hornej 

hranici. Hniezdne početnosti druhu medziročne výrazne kolíšu a veľmi citlivo reaguje na stav lúčnych 

biotopov. Na samotnej rybničnej sústave v posledných rokoch vôbec nehniezdi, keďže v hniezdnom období 

tu nenachádza vypustené dná rybníkov. 

 

1.6.3.1.10. Definovanie stavu brehára čiernochvostého v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Na Slovensku hniezdil druh v nedávnej minulosti len na malom počte lokalít v nížinných oblastiach vrátane 

Východoslovenskej nížiny. V posledných 10 rokoch už hniezdenie na Slovensku nebolo potvrdené. 

Naposledy boli náznaky hniezdenia na základe správania sa vtákov v hniezdnej dobe (tok, párenie, 

varovanie, vyháňanie predátorov alebo pozorovateľa) v rokoch 2008, 2009 2012, 2015, 2016, 2017, 2020 

v rôznych častiach CHVÚ Senianske rybníky (lúka Ostrovik, pole pri Blatnej Polianke, pole pri 

Iňačovciach, rybník CH12). Hoci v posledných rokoch hniezdenie brehára čiernochvostého nebolo 

potvrdené, stále častejšie sa pozorujú náznaky hniezdneho správania najmä na lúke Ostrovik, kde sa už 

takmer 10 rokov umelo simulujú jarné záplavy, zavodňujú mokrade aj lúka a od roku 2014 lúku extenzívne 

spása hovädzí dobytok. Od roku 2015 sú rôzne prejavy možného hniezdenia zaznamenávané každoročne, 

čo dáva nádej, že tu breháre po mnohých rokoch opäť zahniezdia. Súčasný spôsob obhospodarovania 

rybníkov bez občasného letnenia neumožňuje vytvorenie vhodných podmienok pre hniezdenie brehárov na 

obnaženom dne. Počas jarnej migrácie (apríl) sa v CHVÚ vyskytuje brehár čiernochvostý pravidelne 

aj v desiatkach jedincov.  

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Pôvodným hniezdnym biotopom brehára čiernochvostého na Slovensku boli vlhké lúky a pasienky, 

v poslednom období to boli aj náhradné biotopy (dná vypustených rybníkov, kukuričné polia). Brehár 

vyžaduje na hniezdenie nízko trávnaté biotopy s riedkym porastom tráv a bylín a dobrým rozhľadom do 

okolia. Počas migrácie (najmä jarnej) sa zastavujú na zaplavených lúkach (napr. Ostrovik, Blatá v CHVÚ 

Senianske rybníky) alebo vypustených rybníkoch. Tieto lokality by mohli byť pri vhodnom manažmente 

lúk (kosenie, pastva) kľúčové pre opätovné zahniezdenie brehára čiernochvostého na Slovensku. Ak brehár 

v blízkom čase v CHVÚ Senianske rybníky zahniezdi, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou na lúke 

Ostrovik, ktorá je spásaná práve za týmto účelom, alebo na dne vypusteného a letneného rybníka. 

 

Tabuľka č. 29: Definovanie stavu druhu brehár čiernochvostý 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o

p
u

lá
ci

a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

 

V území pravidelne 

hniezdi viac ako 10 párov 

V území pravidelne 

hniezdi 5-10 párov 

V území hniezdi do 5 

párov alebo hniezdi 

nepravidelne 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±30 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

potvrdené/ predpokladané 

na viac ako 3 lokalitách 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

potvrdené/ predpokladané 

na 2-3 lokalitách 

Hniezdenie bolo za 

obdobie 5 rokov 

potvrdené/ 

predpokladané na 0-1 

lokalitách 
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B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

Viac ako 50 % rozlohy 

rozľahlých vlhkých lúk 

(nad 50 ha) s plytkými 

vodami bez úplného 

vysychania v hniezdnom 

období je udržiavaných 

a extenzívne spásaných, 

každoročne viac ako 1 

letnený rybník (vypustený 

počas celého hniezdneho 

obdobia) 

20 - 50 % rozlohy 

rozľahlých vlhkých lúk 

s plytkými vodami bez 

úplného vysychania v 

hniezdnom období je 

udržiavaných a extenzívne 

spásaných, každoročne 1 

letnený rybník 

Nedostatok vlhkých lúk 

s plytkými vodami, 

výrazné kolísanie vodnej 

hladiny počas 

hniezdneho obdobia 

nedostatočná 

starostlivosť o lúky 

(včasné alebo príliš 

neskoré kosenie, 

absencia pasenia lúk) 

a absencia vypustených 

rybníkov 

2.2. Potravný biotop 

Plytké stojaté vody 

(najmä rybníky) so 

širokým litorálom a viac 

ako 50 % rozlohy vlhkých 

lúk s extenzívnym 

pasením dobytka 

Max. 1 rybník s plytkou 

vodou a širokým litorálom 

a 20 - 50 % rozlohy 

vlhkých lúk s extenzívnym 

pasením dobytka 

Nedostatok plytkých 

stojatých vôd, lúky 

intenzívne 

obhospodarované a 

rušené ľuďmi 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách, ktoré by 

mali dopad na úspešnosť 

hniezdenia, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom, na 

hniezdiskách sa 

nevyskytuje čierna zver 

Počas hniezdneho obdobia 

dochádza na hniezdiskách 

k nevýznamným 

antropickým vplyvom bez 

úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh 

nie je ohrozovaný 

zástrelom, výskyt čiernej 

zveri je na hniezdiskách 

intenzívne potláčaný 

Intenzívne alebo 

úmyselné vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými 

zbraňami, početný výskyt 

čiernej zveri na 

hniezdiskách 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdny biotop nie je 

ohrozovaný včasným 

kosením v hniezdnom 

období (pred 

30.6.), intenzívnou 

pastvou, zaťaženie 

pasienkov do 0,4 

VDJ/ha), chemizáciou, 

a napúšťaním rybníkov 

počas hniezdenia ale ani 

zanedbávaním 

manažmentu lúk (kosenie, 

extenzívna pastva) 

Hniezdny biotop je v 

hniezdnom období 

ohrozovaný kosením 

a pastvou so zaťažením 

0,4 – 0,5 VDJ/ha, 

chemizáciou, ohrozenie 

napúšťaním rybníkov len 

v malej miere, manažment 

biotopov lúk nie je 

zabezpečený v dostatočnej 

miere 

Hniezdny biotop je 

nadmerne ohrozovaný 

včasným kosením 

a intenzívnou pastvou 

(nad 0,5 VDJ/ha) 

v hniezdnom období, 

chemizáciou a 

napúšťaním rybníkov 

počas hniezdenia, 

prípadne je manažment 

lúk úplne nevhodný 

(mulčovanie, absencia 

pastvy) 

 

Tabuľka č. 30: Vyhodnotenie súčasného stavu (body): 

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  1 3 3 

1.2. Populačný trend 1 3 3 

1.3. Veľkosť areálu  1 3 3 

B 
2.1. Hniezdny biotop 1 3 3 

2.2. Potravný biotop 1 3 3 

O 3.1. Ohrozenie druhu 3 3 9 
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3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 1 3 3 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 63 

 Dosiahnuté body 27 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 67 % 

 

Tabuľka č. 31: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78% 77 – 55% 54 – 33% 

  43 % 

 

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia dosiahol druh brehár čiernochvostý (Limosa limosa) v 

celkovom hodnotení stav nepriaznivý s hodnotou 42 %. Všetky kritéria okrem priameho ohrozenia druhu 

boli vyhodnotené v nepriaznivom stave. V posledných rokoch sa zvyšuje frekvencia pozorovaní, na 

základe ktorých by sa dalo predpokladať hniezdenie alebo aspoň pokus o zahniezdenie. Bez zabezpečenia 

vhodného manažmentu vlhkých lúk alebo bez tzv. letnenia rybníkov nemožno predpokladať úspešne 

hniezdenie druhu ani v blízkej budúcnosti. Pri vytvorení vhodných pomienok však jeho hniezdenie nie je 

vylúčene už v najbližšej hniezdnej sezóne.  

 

1.6.3.1.11. Definovanie stavu čoríka bahenného v CHVÚ Senianske rybníky 

 

Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu: 

Počas migrácie sa druh vyskytuje na vodných plochách celého Slovenska, ale hniezdil, aj to nie pravidelne, 

len na východnom Slovensku. Jedným z dvoch hniezdnych území je CHVÚ Senianske rybníky. Vytvára 

rôzne početné hniezdne kolónie. Hniezda stavia na plávajúcej vodnej vegetácii alebo na okraji porastov 

pálky. V minulosti tu hniezdil vo vysokých počtoch, ale od roku 2011 do roku 2019 už na rybníkoch 

nehniezdil, ale v roku 2020 zahniezdil opäť. Druh sa prejavuje ako typický fluktuant. Či zahniezdi 

a v akom počte závisí predovšetkým na stave hniezdnych biotopov, ale aj od neznámych faktorov. 

V niektorých rokoch nezahniezdil, hoci mal zdanlivo vhodné podmienky. Početnejšia kolónia zahniezdila 

naposledy v roku 2009 v NPR v prvom roku po napustení rezervácie čerstvou vodou, kedy sa na vodnej 

hladine vytvorili vhodné porasty plávajúcich rastlín. Po deväťročnej prestávke zahniezdil opäť v roku 2020 

vďaka viacročnému úsiliu a úprave vodného režimu v NPR, kde sa začali postupne obnovovať porasty 

vodných makrofytov a tráv. Počet hniezdnych párov v posledných rokoch: 2009: 120-130 párov, 2010: 20 

párov, 2011: nehniezdil (pozorovaných cca 40 párov kŕmiacich už letu schopné mláďatá, ktoré 

pravdepodobne prileteli z iných hniezdisk), 2012–2019: nehniezdil, 2020: 10-20 hniezdnych párov. 

 

Hlavné biotopy výskytu druhu: 

Ak zahniezdil v posledných rokoch, tak to bolo výhradne v NPR Senianske rybníky a výnimočne 

v ochrannom pásme NPR na výťažníkových rybníkoch. Na hniezdenie vyžaduje rozsiahlejšie eutrofné 

močiare s dostatočným vodným stĺpcom a vyhovujúcim porastom plávajúcej a vo vode rastúcej vegetácie 

(stavikrv, steblovka, rezavka aloovitá). Zvykne hniezdiť v spoločnosti s inými druhmi čoríkov alebo 

čajkami, potápkami čiernokrkými (naposledy v roku 2009). Ako potravný biotop využíva všetky rybníky 

rybničnej sústavy a zalieta aj na neďalekú Zemplínsku šíravu, v jarnom období tiež na zaplavené lúky 

(Blatá, Ostrovik), alebo odvodňovacie kanály. 
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Tabuľka č. 32: Definovanie stavu druhu čorík bahenný 

Kritériá hodnotenia 
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

P
o

p
u

lá
ci

a
 

1.1. Veľkosť 

populácie 

V území hniezdi viac ako 

50 párov 

V území hniezdi 20-50 

párov 

V území hniezdi do 20 

párov 

1.2. Populačný trend 

Za obdobie 5 rokov 

populácia narástla o vyše 

20 % 

Za obdobie 5 rokov je 

populácia stabilná 

s osciláciou ±20 % 

Za obdobie 5 rokov 

populácia poklesla o vyše 

20 % 

1.3. Veľkosť areálu 
Hniezdne kolónie sú na 

viac ako 3 rybníkoch 

Hniezdne kolónie sú na 

2-3 rybníkoch 

Hniezdna kolónia je len na 

jednom rybníku 

B
io

to
p

 

2.1. Hniezdny biotop 

V území sa nachádza viac 

ako 5 rybníkov 

s vyhovujúcim porastom 

a stálou vodnou hladinou 

počas celého hniezdneho 

obdobia 

V území sa nachádza 3–5 

rybníkov s vyhovujúcim 

porastom, v hniezdnom 

období so stálou, príp. 

mierne kolísajúcou 

hladinou 

V území je nedostatok (0-

2) vhodných hniezdnych 

biotopov s vhodným 

porastom, v hniezdnom 

období vysychajú, príp. 

ich vodná hladina výrazne 

kolíše 

2.2. Potravný biotop 

V blízkosti hniezdisk (do 

vzdialenosti najviac 1 km) 

sú vhodné potravné 

biotopy stojatých vôd so 

stálou vodnou hladinou 

s dostatočnou potravnou 

ponukou. 

 

Vhodné potravné biotopy 

stojatých vôd s vhodnou 

a dostupnou potravou sú 

len v širšom okolí 

hniezdisk (za hranicami 

CHVÚ, do vzdialenosti 

najviac 3 km). 

 

Absencia vhodných 

potravných biotopov aj 

v širšom okolí hniezdisk, 

lokality s nedostatkom 

vhodnej a dostupnej 

potravy. Vzdialenosť 

hniezdneho biotopu od 

potravného je viac  

ako 3 km. 

 

O
h

ro
ze

n
ia

 

3.1. Ohrozenie druhu 

(prenasledovanie, 

vyrušovanie) 

Počas hniezdneho 

obdobia nedochádza k 

žiadnym negatívnym 

antropickým vplyvom na 

hniezdiskách a loviskách, 

ktoré by mali dopad na 

úspešnosť hniezdenia, 

druh nie je ohrozovaný 

zástrelom 

Počas hniezdneho 

obdobia dochádza na 

hniezdiskách a loviskách 

k nevýznamným 

antropickým vplyvom 

bez úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd alebo 

jedincov, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom 

Intenzívne alebo úmyselné 

vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 

druhu strelnými zbraňami 

3.2. Ohrozenie 

hniezdneho biotopu 

Hniezdny biotop s 

optimálnym vodným 

režimom, bez výkyvov 

vodnej hladiny, na 

lokalite nedochádza 

k likvidácii vodnej 

vegetácie 

Hniezdny biotop počas 

hniezdneho obdobia bez 

výrazných zmien 

vodného režimu, 

antropické vplyvy sú pre 

stav lokality 

zanedbateľné 

Výrazne negatívne 

antropické vplyvy na 

hniezdny biotop, zásadné 

zmeny vo vodnom režime 

lokality, dochádza k 

likvidácii vodnej 

vegetácie 

 

Tabuľka č. 33: Vyhodnotenie súčasného stavu (body):  

Kritérium Stav 
Váha kritéria  

(1-3) 

Dosiahnutá hodnota 

(stav × váha) 

P 

1.1. Veľkosť populácie  1 3 3 

1.2. Populačný trend 1 3 3 

1.3. Veľkosť areálu  1 3 3 

B 2.1. Hniezdny biotop 1 3 3 
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2.2. Potravný biotop 3 3 9 

O 
3.1. Ohrozenie druhu 2 3 6 

3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 2 3 6 

 Možný počet bodov (∑ váh × 3) 63 

 Dosiahnuté body 33 

 

Body sú udelené na úrovni 1 bodu, ak je stav kritéria hodnotený ako nepriaznivý, na úrovni 2 bodov, ak je 

stav hodnotený ako priemerný a na úrovni 3 bodov, ak je hodnotený ako dobrý. Váha kritérií sa stanovuje v 

rozmedzí 1 – 3. Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty): 52 %  

 

Tabuľka č. 34: Celkové vyhodnotenie 

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý 

100 – 78 % 77 – 55 % 54 – 33 % 

  52 % 

 

Na základe zadefinovaných kritérií sa druh čorík bahenný (Chlidonias hybrida) v celkovom hodnotení 

zaradil do nepriaznivého stavu s hodnotou 52 %. Všetky kritéria týkajúce sa populácie boli vyhodnotené 

v nepriaznivom stave rovnako ako kritérium hniezdneho biotopu. Čorík bahenný za uplynulých 7 

hniezdnych sezón v rokoch 2011–2017 na Senianskych rybníkoch pravdepodobne vôbec nezahniezdil čo sa 

môže v prípade vzniku vhodných hniezdnych možností (najmä vhodné porasty plávajúcej vegetácie) rýchlo 

zmeniť a čoríky dokážu ako typický fluktuant zahniezdiť v hojnom počte. Nevyhnutná je však úprava 

vodného režimu v NPR a na rybníkoch (prioritne na pozemkoch vo vlastníctve štátu – CH3, CH4) s cieľom 

vytvoriť podmienky pre regeneráciu porastov vodných makrofytov a plávajúcej vegetácie.  

 

1.6.3.2. Stav druhov vtákov a ich biotopov na ochranu ktorých sa vyhlasuje CHVÚ 

Hodnotenie stavu vtákov vychádza predovšetkým z monitoringu vtáctva a stavu ich populácie v CHVÚ 

v rokoch 2010-2020, ak nie je uvedené inak. 

 

1.6.3.2.1. Bučiak veľký (Botaurus stellaris) 

Všetky kritériá týkajúce sa populácie bučiaka veľkého sú v súčasnosti hodnotené stupňom C – nepriaznivý 

stav. Kritériá týkajúce sa biotopu a ohrození sú hodnotené stupňom B – priemerný priaznivý stav. Celkovo 

sa druh bučiak veľký v CHVÚ Senianske rybníky hodnotí stupňom C – nepriaznivý stav. 

 

1.6.3.2.2. Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) 

Štyri kritériá stanovené pre chavkoša nočného sú v dobrom stave a dve kritériá sú v priemernom stave. Na 

základe tohto je aj celkový stav druhu v území hodnotený stupňom A – dobrý priaznivý stav. 

 

1.6.3.2.3. Beluša malá (Egretta garzetta) 

Kritériá hodnotiace populáciu a kritérium potravný biotop pre belušu malú v CHVÚ Senianske rybníky sú 

v dobrom priemernom stave. Šalšie tri kritériá sú v dobrom stave. Vďaka tejto skutočnosti je celkové 

hodnotenie stavu na úrovni stupňa A – dobrý priaznivý stav.  

 

1.6.3.2.4. Beluša veľká (Egretta alba) 

Väčšina kritérií hodnotiacich priaznivý stav beluše veľkej v CHVÚ Senianske rybníky je v stupni B. 

Veľkosť populácie a populačný trend sú v stupni A. Celkový stav beluše veľkej je na hornej hranici 

stupňa B – priemerný priaznivý stav. 

 

1.6.3.2.5. Volavka purpurová (Ardea purpurea) 

Stav veľkosti areálu volavky purpurovej je hodnotený stupňom A – dobrý priaznivý stav. Ostatné kritériá 

sú v stupni B – priemerný stav. Celkový stav volavky purpurovej sa hodnotí stupňom B – priemerný 

priaznivý stav. 
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1.6.3.2.6. Lyžičiar biely (Platalea leucorodia) 

Veľkosť populáie je v dobrom stave – stupeň A. Potravný biotop lyžičiara v území je v dôsledku poklesu 

vysychania mokradí hodnotený stupňom C – nepriaznivý stav. Ostatné kritériá sú hodnotené stupňom B – 

priemerný priaznivý stav. Celkový stav druhu je hodnotený stupňom B – priemerný priaznivý stav. 

 

1.6.3.2.7. Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 

Väčšina kritérií hodnotiacich stav kane močiarnej je v stupni B – priemerný priaznivý stav. Veľkosť areálu 

a Stav potravného biotopu je v dobrom stave – stupeň A. Na základe uvedeného je aj celkový stav druhu 

v území hodnotený stupňom B – priemerný priaznivý stav.  
 

1.6.3.2.8. Šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta) 

Populačné kritériá, kritériá týkajúce sa biotopov, ako aj ohrozenia hniezdneho biotopu šabliarky 

modronohej v území sú hodnotené stupňom C – npriaznivý stav. Jedine priame ohrozenie druhu je 

hodnotené stupňom B. Na základe uvedeného je aj celkový stav druhu v území hodnotený stupňom C 

– nepriaznivý stav. 
 

1.6.3.2.9. Kalužiak červenonohý (Tringa totanus) 

Kritériá týkajúce sa populácie a priameho ohrozenia druhu kalužiak červenonohý v území sú hodnotené 

stupňom B – priemerný priaznivý stav. Kritériá hodnotiace stav biotopu a ohrozenie hniezdneho biotopu sú 

v nepriaznivom stave. Na základe uvedeného je aj celkový stav druhu hodnotený stupňom C – 

nepriaznivý stav. 

 

1.6.3.2.10. Brehár čiernochvostý (Limosa limosa) 

Len kritérium hodnotiace priame ohrozenie druhu je charakterizované stupňom A – dobrý stav. Všetky 

ostatné kritériá su v nepriaznivom stave. V území nebolo už viac rokov dokázané hniezdenie brehára 

čiernochvostého. Celkový stav druhu v území je hodnotený stupňom C – nepriaznivý stav. 

 

1.6.3.2.11. Čorík bahenný (Chlidonias hybrida) 

Kritériá hodnotiace populáciu aj hniezdny biotop sú hodnotené stupňom C – nepriaznivý stav. Hoci sú 

potravný biotop a ohrozenia druhu hodnotené priaznivejšie, celkovo sa druh čorík bahenný v CHVÚ 

Senianske rybníky hodnotí stupňom C – nepriaznivý stav. 

 

1.6.3.3. Cieľový stav druhu  

Cieľový stav druhu bol určený u jednotlivých druhov na základe významu druhu pre zachovanie populácie 

druhu na Slovensku, resp. v sústave CHVÚ, podľa dosiahnuteľnosti cieľu ako aj výnimočnosti daného 

druhu ako zástupcu danej taxonomickej skupiny. 

 

1.6.3.3.1. Cieľový stav druhu bučiak veľký (Botaurus stellaris) 

Senianske rybníky patria medzi najvýznamnejšie hniezdiská bučiaka veľkého na Slovensku. V dôsledku 

jeho špecifických nárokov na hniezdny biotop a limitovaný výskyt takýchto biotopov na Slovensku je dnes 

hniezdny výskyt bučiaka veľkého obmedzený len na niekoľko málo lokalít. Pre udržanie tohto druhu na 

Slovensku je preto potrebné zamerať sa na zlepšenie stavu hniezdnych biotopov v územiach kľúčových pre 

jeho výskyt. Cieľom opatrení v CHVÚ Senianske rybníky je zlepšiť stav bučiaka veľkého minimálne 

do stavu B – priemerný priaznivý stav a to predovšetkým prostredníctvom ochrany a manažmentu 

hniezdnych biotopov. 

 

1.6.3.3.2. Cieľový stav druhu chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) 

Rovnako ako v prípade bučiaka veľkého patria Senianske rybníky medzi najvýznamnejšie hniezdiská na 

Slovensku aj pre chavkoša nočného. Na celom Slovensku sú len 4 chránené vtáčie územia s hniezdny 

výskytom chavkoša a preto je cieľom na Senianskych rybníkoch druh zachovať na aktuálnom stave 

A – dobrý priaznivý stav. 

 

1.6.3.3.3. Cieľový stav druhu beluša malá (Egretta garzetta) 
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CHVÚ Senianske rybníky patrí medzi tri CHVÚ na Slovensku s hniezdnymi kolóniami beluše malej. 

Vzhľadom ku významu tohto územia pre ochranu tohto nepočetného druhu na celom Slovensku je 

potrebné udržať populáciu na stupni A priaznivého stavu. Vzhľadom na stav hodnotených kritérií je 

žiadúce vykonať opatrenia, aby sa zväčšila populácia. 

 

1.6.3.3.4. Cieľový stav druhu beluša veľká (Egretta alba) 

Senianske rybníky sú najvýznamnejším hniezdiskom beluše veľkej na Slovensku, ktorá hniezdi 

pravdepodobne len na troch lokalitách. Veľkosť populácie a populačný trend sú v dobrom stave, ale kritéria 

biotopu a ohrozenia sú v priemernom stave a je potrebné zlepšiť najmä stav hniezdnych biotopov. Cieľom 

je zlepšiť celkový stav beluše veľkej na stupeň A – dobrý priaznivý stav.  

 

1.6.3.3.5. Cieľový stav druhu volavka purpurová (Ardea purpurea) 

Aktuálny priaznivý stav volavky purpurovej v území je hodnotený stupňom B. Percentuálne hodnotenie 

celkového stavu sa približuje k hranici stupňa A, ktorý je možné dosiahnuť zlepšením niekoľkých kritérií. 

Vzhľadom na zmeny v štruktúre hniezdnych biotopov je nutné najmä toto kritérium zlepšiť do stavu A. 

Cieľom je zlepšiť celkový stav volavky purpurovej do stupňa A – dobrý priaznivý stav. 

 

1.6.3.3.6. Cieľový stav druhu lyžičiar biely (Platalea leucorodia) 

Senianske rybníky sú jediným pravidelným hniezdiskom lyžičiara bieleho na celom Slovensku, 

v súčasnosti je priaznivý stav lyžičiara bieleho v CHVÚ hodnotený stupňom B – priemerný stav. 

Cieľovým stavom je zlepšenie celkového priaznivého stavu na úroveň stupňa A a to najmä 

prostredníctvom zlepšenia stavu hniezdnych a potravných biotopov.  
 

1.6.3.3.7. Cieľový stav druhu kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 

Celkový stav kane močiarnej na Senianskych rybníkoch je hodnotený stupňom B – priemerný stav, 

percentuálne na jeho hornej hranici. Cieľom opatrení pri realizácii programu starostlivosti je aktuálny 

priaznivý stav zlepšiť na úroveň A – dobrý stav. Bude to možné prostredníctvom zlepšenia stavu 

hniezdych biotopov, čím sa zvýši veľkosť populácie aj zlepší trend vývoja populácie. 

 

1.6.3.3.8. Cieľový stav druhu šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta) 

Šabliarka modronohá je na Slovensku kritériovým druhom jedine v CHVÚ Senianske rybníky. 

V posledných rokoch tu však nevyhniezdila. Kritériá hodnotiace populáciu, biotopy aj ohrozenia 

hniezdneho biotopu sú v nepriaznivom stave. Cieľom je zlepšiť celkový stav druhu minimálne na 

stupeň B – priemerný stav. Pre zlepšenie stavu je nutný intenzívny, cielený manažment biotopov a zmeny 

vo vodnom režime rybníkov tak aby tu šabliarky nachádzali vhodné hniezdne biotopy každoročne.  

 

1.6.3.3.9. Cieľový stav druhu kalužiak červenonohý (Tringa totanus) 

Celkový stav kalužiaka červenonohého v CHVÚ je hodnotený stupňom C – nepriaznivý stav 

a cieľom opatrení v rámci realizácie programu starostlivosti je aktuálny stav zlepšiť minimálne na 

úroveň B – priaznivý priemerný stav. Na Slovensku tento druh ubúda, je kritériovým druhom v 5 

CHVÚ, ale len v tomto území sa v ostatných rokoch podarilo stabilizovať málo početnú populáciu na 

jednej lokalite (lúka Ostrovik). Pri zlepšení stavu hniezdnych a potravných biotopov aj v iných lokalitách 

územia je cieľové zlepšenie reálne dosiahnuť v priebehu 5-10 rokov.  

 

1.6.3.3.10. Cieľový stav druhu brehár čiernochvostý (Limosa limosa) 

Brehár čiernochvostý je kritériovým druhom na Slovensku jedine v CHVÚ Senianske rybníky. Ani tu však 

viac ako 10 rokov preukázateľne nehniezdil a jeho celkový stav v území je hodnotený stavom C – 

nepriaznivý stav. Cieľom opatrení v rámci realizácie programu starostlivosti je zlepšiť stav druhu na 

úroveň B – priaznivý priemerný stav, a to prostredníctvom cieleného manažmentu lúčnych biotopov. 

 

1.6.3.3.11. Cieľový stav druhu čorík bahenný (Chlidonias hybrida) 

Celkový stav čoríka bahenného v CHVÚ je hodnotený stupňom C – nepriaznivý, a cieľom opatrení v 

rámci realizácie programu starostlivosti je aktuálny stav druhu zlepšiť minimálne na úroveň B – 

priaznivý priemerný. Dosiahnutie tohto stavu je možné jedine v spolupráci s užívateľmi rybníkov 

prostredníctvom nastavenia vhodného vodného režimu alebo zmenou vodného režimu NPR. 
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1.6.3.4. Osobitné záujmy  

 

1.6.3.4.1. Osobitné záujmy u druhu bučiak veľký (Botaurus stellaris) 

V prípade ochrany bučiaka veľkého ako neznámeho druhu vo verejnosti neexistuje žiadny iný osobitný 

záujem ohľadne jeho ochrany. Konflikt môže nastať pri rybárskom a rybnikárskom využívaní hniezdnych 

lokalít, alebo ak by boli snahy o úpravu lokalít, odstraňovanie porastov, intenzívne rybnikárske využívanie 

hniezdnych lokalít. Prípadné snahy o odstraňovanie krovinatých porastov vŕb alebo trstín ako hniezdnych 

biotopov by bolo v rozpore so zabezpečením ochrany druhu. V rozpore so záujmami ochrany tohto 

vzácneho druhu by tiež boli akékoľvek snahy o odvodnenie, celoplošné odstránenie porastov vodných 

rastlín, alebo iné škodlivé zásahy do mokradí a rybníkov. Všetky zásahy do mokradí a rybníkov, ktoré 

nesúvisia so zabezpečením manažmentu biotopov výberových druhov, preto musia byť odborne posúdené 

a povolené orgánmi ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 

 

1.6.3.4.2. Osobitné záujmy u druhu chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) 

V prípade ochrany chavkoša nočného ako pomerne neznámeho druhu vo verejnosti neexistuje žiadny iný 

osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Tento druh vytvára často mnohopočetné hniezdne kolónie so 

stovkami párov. Konflikt môže nastať pri rybárskom a rybnikárskom využívaní hniezdnych lokalít alebo ak 

by boli snahy o úpravu lokalít. Prípadné snahy o odstraňovanie krovinatých porastov vŕb v hniezdnych 

lokalitách (najmä ostrov v NPR) by boli v rozpore so zabezpečením ochrany druhu. V rozpore so záujmami 

ochrany tohto vzácneho druhu by tiež boli akékoľvek snahy o odvodnenie, alebo iné škodlivé zásahy do 

mokradí a rybníkov. Chavkoš hniezdi vždy v zmiešaných kolóniách s inými volavkovitými vtákmi a preto 

sa na neho vzťahujú rovnaké osobitné záujmy ako pri iných druhoch (volavka popolavá, beluša malá). 

Potravné biotopy chavkoša sú často mokrade vzdialené aj desiatky kilometrov od hniezdiska. Je preto 

nevyhnutné zabezpečiť ochranu všetkých mokradí v celej Východoslovenskej nížine, najmä v CHVÚ 

Medzibodrožie. 

 

1.6.3.4.3. Osobitné záujmy u druhu beluša malá (Egretta garzetta) 

Osobitné záujmy v prípade beluše malej sú rovnaké ako pri druhu chavkoš nočný, kapitola 1.6.3.4.2. 

 

1.6.3.4.4. Osobitné záujmy u druhu beluša veľká (Egretta alba) 

V prípade ochrany beluše veľkej ako neznámeho druhu vo verejnosti neexistuje žiadny iný osobitný záujem 

ohľadne jeho ochrany. Konflikt môže nastať pri rybárskom a rybnikárskom využívaní hniezdnych lokalít, 

alebo ak by boli snahy o úpravu lokalít, odstraňovanie porastov, intenzívne rybnikárske využívanie 

hniezdnych lokalít. Prípadné snahy o odstraňovanie krovinatých porastov vŕb alebo trstín ako hniezdnych 

biotopov by bolo v rozpore so zabezpečením ochrany druhu. V rozpore so záujmami ochrany tohto 

vzácneho druhu by tiež boli akékoľvek snahy o odvodnenie, celoplošné odstránenie porastov vodných 

rastlín, alebo iné škodlivé zásahy do mokradí a rybníkov. Všetky zásahy do mokradí a rybníkov, ktoré 

nesúvisia so zabezpečením manažmentu biotopov výberových druhov preto musia byť odborne posúdené 

a povolené orgánmi ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Beluša veľká hniezdi vždy 

v zmiešaných kolóniách s inými volavkovitými vtákmi a preto sa na ňu vzťahujú rovnaké osobitné záujmy 

ako pri iných druhoch (volavka popolavá, volavka purpurová, lyžičiar biely, chavkoš nočný, beluša malá). 

 

1.6.3.4.5. Osobitné záujmy u druhu volavka purpurová (Ardea purpurea) 

Osobitné záujmy v prípade volavky purpurovej sú rovnaké, ako pri druhu beluša veľká, kapitola 1.6.3.4.4. 

 

1.6.3.4.6. Osobitné záujmy u druhu lyžičiar biely (Platalea leucorodia) 

Osobitné záujmy v prípade lyžičiara bieleho sú rovnaké ako pri druhu beluša veľká, kapitola 1.6.3.4.4. 

 

1.6.3.4.7. Osobitné záujmy u druhu kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 

Kaňa močiarna je v CHVÚ Senianske rybníky najbežnejším dravcom, no verejnosti je tento druh neznámy 

a preto ani neexistuje žiadny osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Výnimočne môže dochádzať 

k prenasledovaniu zo strany poľovníkov, ktorí si ju mýlia s jastrabom, považovaným za „škodnú“. Ochrana 

kane močiarnej je v príkrom rozpore so záujmami odvodniť alebo zničiť mokrade zasypávaním a 

celoplošným odstraňovaním porastov vodných rastlín, nakoľko tento druh hniezdi na zemi alebo nad vodou 

priamo v týchto porastoch. K vyrušovaniu kane močiarnej dochádza na lokalitách s intenzívnym rybným 
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hospodárstvom alebo rybolovom počas hniezdenia, čo môže mať za následok neúspešné hniezdenie. 

Všetky zásahy do mokradí, ktoré nesúvisia so zabezpečením manažmentu biotopov výberových druhov 

preto musia byť odborne posúdené a povolené orgánmi ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 

V CHVÚ Senianske rybníky sa nachádza orná pôda a polia v zanedbateľnej rozlohe a druh na nich 

zvyčajne nezahniezdi. V takej situácii môže byť zabezpečenie jeho ochrany v konflikte 

s obhospodarovaním pôdy a preto je potrebné takéto prípady riešiť včasnou komunikáciou s užívateľmi. 

 

1.6.3.4.8. Osobitné záujmy u druhu šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta) 

V prípade šabliarky modronohej ako neznámeho druhu vo verejnosti neexistuje žiadny iný osobitný záujem 

ohľadne jeho ochrany. Jeho hniezdiská sú umiestnené na trvalých trávnych porastoch, ktoré sú využívané 

poľnohospodársky alebo na dne vypustených rybníkov. Na hniezdnych lokalitách preto hrozí konflikt 

s poľnohospodármi, ktorí sa lúky snažia odvodňiť a kosiť ešte v období hniezdenia, alebo tu dochádza 

k rozorávaniu, či zániku trávnych porastov, resp. pasienkov, ktorých ochrana je naopak v priamom záujme 

ochrany početne kriticky nízkej populácie kalužiaka červenonohého. Udržanie dostatočnej rozlohy 

pasienkov a zároveň opatrenia na zabezpečenie vhodného vodného režimu s jarnými záplavami sú preto 

veľmi dôležité pre zabezpečenie vhodných biotopov pre kalužiaka červenonohého. V príkrom rozpore so 

záujmami ochrany druhu je rybnikárske využívanie hniezdnych lokalít v prípade, že druh zahniezdi na dne 

vypusteného rybníka, kde je zámerom hospodárov v danej sezóne pokračovať v chove rýb a s tým 

spojeným napúšťaním rybníka, čím dochádza k vytopeniu znášok. Pre vytvorenie vhodných hniezdnych 

podmienok na rybničnej sústave a zamedzenie zničeniu znášok vytopením je dôležité presadiť tzv. letnenie 

rybníkov. V prípade konfliktných poľnohospodárskych aj rybnikárskych záujmov je potrebné komunikovať 

s užívateľmi a prípadné zásahy, ktoré nesúvisia so zabezpečením manažmentu tohto druhu, je potrebné 

odborne posúdiť a povoliť orgánmi ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 

 

1.6.3.4.9. Osobitné záujmy u druhu kalužiak červenonohý (Tringa totanus) 

Osobitné záujmy v prípade kalužiaka červenonohého sú rovnaké ako pri druhu šabliarka modronohá, 

kapitola 1.6.3.4.8. 

 

1.6.3.4.10. Osobitné záujmy u druhu brehár čiernochvostý (Limosa limosa) 

Osobitné záujmy v prípade brehára čiernochvostého sú rovnaké ako pri druhu šabliarka modronohá, 

kapitola 1.6.3.4.8. 

 

1.6.3.4.11. Osobitné záujmy u druhu čorík bahenný (Chlidonias hybrida) 

V prípade ochrany čoríka bahenného ako neznámeho druhu vo verejnosti neexistuje žiadny iný osobitný 

záujem ohľadne jeho ochrany. Konflikt môže nastať pri rybnikárskom a rybárskom využívaní hniezdnych 

lokalít, ktoré sú zároveň rybárskymi revírmi alebo by boli snahy o úpravu lokalít a následné zaradenie 

k rybárskym revírom a s tým spojené odstraňovanie plávajúcej vegetácie ako dôležitej podmienky pre 

zahniezdenie druhu, alebo zarybňovanie fytofágnymi druhmi rýb, ktoré by redukovali zárasty rybníkov a 

mokradí. Všetky zásahy do rybníkov a mokradí, ktoré nesúvisia priamo so zabezpečením manažmentu 

biotopov výberových druhov, preto musia byť odborne posúdené a povolené orgánmi ochrany prírody 

v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 

 

 

1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území 
 

Časť územia je od 2. júla 1990 zapísanou mokraďou medzinárodného významu (ramsarskou lokalitou1, 

pod názvom Senné – rybníky) a táto časť sa prekrýva aj s územím európskeho významu: SKUEV0208 

Senianske rybníky o rozlohe 213,51 ha, ktoré chráni nasledovné významné typy biotopov:  

3150 prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a / alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, 

6440  aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi, 

6510 nížinné a podhorské kosné lúky.  

                                                      
1 Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, tzv. 

Ramsarský dohovor 
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Do zoznamu jadrových území európskeho a národného významu ECONET v rámci Košického kraja sú 

zaradené: 

- Senné rybníky (5,3 km22). 

- Generel nadregionálneho ÚSES (GNÚSES), dokument určený na stratégiu ochrany rozmanitosti 

a foriem života, spracovaný v r. 1992, bol aktualizovaný v roku 2000.  

V dokumente „Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Košického kraja“, ktorý vydal 

VÚC Košického kraja v roku 2004, sa uvádzajú v predmetnom území nasledovné prvky územnej stability: 

- Nadregionálne biocentrum: Senianske rybníky je uvedené, resp. vyznačené aj v dokumente 

„Koncepcia územného rozvoja SR“ (KÚRS), ktorý schválila vláda SR svojím uznesením č. 

1033/2001. 

- Regionálne biocentrá: Lúky pri Blatnej Polianke a Iňačovciach  

 

V rámci CHVÚ je vyhlásená národná prírodná rezervácia (NPR) Senianske rybníky, ktorá celá (213,31 ha) 

aj s ochranným pásmom (211,28 ha) leží v CHVÚ a jeho ekologicko-funkčnom priestore EFP1. V NPR 

Senianske rybníky platí 5. stupeň ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. a v ochrannom pásme tejto 

NPR platí 4. stupeň ochrany podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. Hranice NPR sú totožné s hranicami 

územia európskeho významu SKUEV0208 Senianske rybníky. 

 

Mapy hraníc chránených území, resp. stupňov ochrany, sú v prílohách 6.5 a 6.6 tohto materiálu. 

 

1.7. Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa 

V území sa nenachádzajú žiadne lesné pozemky, nevykonáva sa ani lesné hospodárstvo.  

 

2. SOCIOEKONOMICKÉ POMERY (VYUŽÍVANIE ÚZEMIA A JEHO 

OKOLIA), POZITÍVNE A NEGATÍVNE FAKTORY 

2.1. Historický kontext 

V dôsledku významných prírodných hodnôt má územná ochrana Senianskych rybníkov ako 

najvýznamnejšej ornitologickej lokality na Slovensku pomerne dlhú tradíciu. Prvým chráneným 

územím vyhláseným v tejto oblasti bola štátna prírodná rezervácia (ŠPR) Senné rybníky (v roku 1974), 

neskôr NPR Senianske rybníky. Od roku 1990 je územie NPR zapísané v zozname mokradí 

medzinárodného významu, tzv. ramsarských lokalít. V roku 2004 bolo územie Senianskych rybníkov 

vrátane okolitých lúk a mokradí zaradené medzi významné vtáčie územia Európy (IBA Europe). V roku 

2009 bolo územie NPR vyhlásené za územie európskeho významu (ÚEV Senianske rybníky) a v roku 2008 

bola oblasť rybničnej sústavy s priľahlými lúkami a mokraďami vyhlásená za CHVÚ Senianske rybníky.  

Rybničná sústava bola v minulosti majetkom štátu v správe Štátneho rybárstva. Zásadnou zmenou 

s dopadom na hospodársku činnosť a tým aj ochranu prírody v území bola privatizácia Štátneho rybárstva 

firmou DONA, s.r.o. Veľké Revištia spojená s následnou intenzifikácia chovu rýb, úplným upustením od 

tzv. letnenia rybníkov, konfliktami medzi „ochranármi“ a „rybnikármi“, pytliactvom, zákazom vstupu na 

rybníky pre ornitológov a podobne. S meniacimi sa sociálnymi, politickými a ekonomickými 

podmienkami, ale aj meniacimi sa názormi a prístupmi k ochrane prírody, prešla aj starostlivosť o NPR 

Senianske rybníky svojim vývojom od absolútne bezzásahového režimu, cez cielené zarybňovanie, 

vysádzanie trstiny, ovládanie vodného režimu až po súčasné snahy o obnovu lúk kosením a pastvou. 

Manažment lúk sa tiež zásadne menil. Kým v minulosti dochádzalo k pravidelným záplavám a lúky boli 

vhodné len ako sezónne pastviny, s vykonaním protipovodňových opatrení v druhej polovici 20. storočia sa 

záplavy opakujú len nepravidelne a mnohé pastviny sa zmenili na kosné lúky. V rokoch 1990 – 2000 došlo 

k takmer úplnému zániku živočíšnej výroby, mnohé lúky boli len kosené, mulčované alebo úplne 

zanedbávané. Po roku 2005 možno pozorovať postupný návrat živočíšnej výroby aj extenzívneho 

pasenia dobytka, čo má pozitívny vplyv aj na predmety ochrany a ochranu prírody ako takú. Veľký 

význam pre ochranu prírody mala a má realizácia viacerých ochranárskych projektov Štátnej ochrany 
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prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife (SOS/Birdlife) 

Slovensko, ale aj ďalších subjektov. Vďaka týmto aktivitám sa podarilo opraviť hrádze a objekty NPR, 

čím sa stabilizoval jej vodný režim, podarilo sa obnoviť vodný režim na vlhkých lúkach s celkovou 

rozlohou 900 ha, vytvoriť nové a obnoviť niekdajšie mokrade, na lúke Ostrovik každoročne 

simulovať jarné záplavy a obnoviť chov dobytka zabezpečujúci ideálny manažment trávnatých 

porastov. Darí sa územie a ochranu prírody propagovať vo verejnosti, vybudoval sa náučný chodník, 

pozorovacie veže, obnovili váhadlové studne, realizujú sa exkurzie, dobrovoľnícke tábory a festival 

„Vítanie žeriavov,“ vďaka čomu je územie Senianskych rybníkov dobre známe s rastúcou návštevnosťou. 

 

2.2. Stručný opis aktuálneho stavu 

Poľnohospodárstvo a rybnikárstvo 

Poľnohospodárska pôda sa nachádza na takmer celej ploche o CHVÚ Senianske rybníky. Prevládajú 

trvalé trávne porasty - TTP (66,21 %), vodné plochy ( 26,71 %) orná pôda (4,60 %). Podľa typu 

poľnohospodárskej krajiny táto oblasť spadá do typu s veľmi dlhým vegetačným obdobím a podtypu 

s miernou zimou.  

Orná pôda v predmetnej oblasti bola v päťdesiatych rokoch odvodnená melioračnými kanálmi. 

Odvodnením sa ovplyvnila hladina podzemnej vody, aby sa optimalizovala produkcia poľnohospodárskych 

plodín. Tento proces mal veľký vplyv na dynamiku celkových zásob vody a stav pôd. Podieľajú sa na tom: 

 druh rastlinného krytu v poľnohospodárskej krajine, 

 primárne ponímanie odvodňovania sa vytratilo, keď úprava vodného režimu prírodného prostredia 

namiesto pestovanej plodiny začala diktovať požiadavka používania mechanizácie v poľnohospodárstve a 

prístup strojov na vlhkejšie polia, 

 závlahou sa vnášali nežiaduce ióny látok do pôdneho profilu, ak neboli závlahové vody v požadovanej 

kvalite, 

 zhutňovanie podorničnej vrstvy zberovými mechanizmami a obrábacími strojmi, čo spôsobilo zmenu 

intenzity infiltrácie vody do pôd, 

 pokles obsahu humusu, prienik znečisťujúcich látok do pôd a chemickými väzbami sa znížil obsah 

humusu, neadekvátnymi agrochemickými zásahmi sa vytvárajú podmienky pre tvorbu erózie. 

 

Čo sa týka živočíšnej výroby, veľkosť poľnohospodárskych družstiev, prípadne firiem a počet 

hospodárskych zvierat sa značne zredukoval. V minulosti medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske 

družstvá patrilo RD Palín, ktoré malo svoju prevádzku i v Sennom a RD v Iňačovciach, ktoré svoju činnosť 

ukončili. V súčasnosti uvoľnený pôdny fond prebrali do užívania už pomerne rozvinuté poľnohospodárske 

firmy a družstvá a to: PD Vysoká nad Uhom (v súčasnosti má jedno zo svojich stredísk v Sennom), DONA 

s.r.o., Blatné Revištia (hospodári aj na rybničnej sústave), Agronova Veľké Revištia (má jedno zo svojich 

stredísk v Blatnej Polianke), Agrospol Michalovce (užíva hlavnú časť pozemkov po bývalom RD 

Iňačovce). V území sa nachádza veľké množstvo súkromných osôb, ktoré sa venujú poľnohospodárstvu a 

vlastnia malé plochy poľnohospodárskej pôdy. Niektoré, v minulosti rozorané pasienky sa opäť zatrávnili. 

V území ale v najväčšej miere prevláda extenzívne obhospodarovanie TTP. V súčasnosti sa nevyužívajú 

ani na pasenie. V poslednej dobe sa viacerí farmári aj veľkí užívatelia vrátili k početnejšiemu chovu 

hovädzieho dobytka.  

V CHVÚ 66,21 % rozlohy zaberajú TTP. Pre podporu zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky je 

oprávnená podpora na poľnohospodárskej pôde nachádzajúcej sa v LPIS2, čo predstavuje v prípade CHVÚ 

Senianske rybníky približne 1818,60 ha poľnohospodárskej pôdy. 

 

Súčasťou vodohospodárskych úprav Východoslovenskej nížiny bolo realizovanie I. etapy výstavby 

rybničnej sústavy v 70-tych rokoch minulého storočia. Tá mala slúžiť pre sťahovavé vtáctvo, ako 

náhrada za vodohospodárskymi úpravami zmenšené vodné plochy na Východoslovenskej nížine (Šútor 

a kol. 1995). Vodné plochy v súčasnosti zaberajú 26,71 CHVÚ. Centrom CHVÚ je 706 ha rybničná 

sústava. Z nej 213,31 ha patrí samotnej NPR a 211,28 ha ochrannému pásmu NPR, ktoré sa využíva aj na 

hospodársky chov rýb. Zvyšok tvoria chovné rybníky, ktoré sú v súčasnosti využívané na intenzívny chov 

                                                      
2 Land-parcel identification system - Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov 

https://data.gov.sk/dataset/system-identifikacie-polnohospodarskych-pozemkov-lpis
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rýb. Do konca 1990-tych rokov boli rybníky majetkom štátneho rybárstva a hospodárenie bolo skôr 

extenzívne, po privatizácii rybníkov v roku 2000 súkromnou firmou DONA, s.r.o. Veľké Revištia sa 

produkcia rýb výrazne zintenzívnila. Po vybudovaní rybničnej sústavy v Iňačovciach sa rybnikárstvo stalo 

dominantným prvkom miestnej ekonomiky. Hlavnými chovanými druhmi rýb sú kapor, amur, tolstolobik, 

sumec, šťuka a iné. S intenzívnym chovom rýb je spojené odstraňovanie porastov pobrežnej vegetácie. 

Relatívne dobré porasty pálky a tŕstia sa zachovali už iba na chovných rybníkoch č. CH7, CH10, CH11, 

ktoré sú z čiastočne zarastené trsťou a pálkou. V ochrannom pásme NPR na rybníku CH3 v súčasnosti 

zaberajú porasty makrofytov 40-50 % plochy rybníka, na rybníku CH4 40-60 % plochy rybníka, na 

výťažníkovom rybníku V9 40 % plochy rybníka. Z pohľadu zachovania predmetov ochrany v CHVÚ 

Senianske rybníky – splnenia podmienok pre hniezdenie kritériových druhov vtáctva - je kľúčovou 

požiadavkou zabezpečenie o niečo väčšej rozlohy makrofytov (podmáčené porasty trste a pálky) ako je v 

súčasnosti. V uvedených porastoch vodných rastlín na chovných rybníkoch totiž hniezdi celá populácia 

lyžičiarov bielych, belúš veľkých, volaviek popolavých, významná časť populácie volaviek purpurových, 

čoríkov bahenných, chochlačiek sivých a vrkočatých, potápok a iných druhov, vrátane globálne ohrozenej 

chochlačky bielookej. 

 

Lesné hospodárstvo 

V území sa nenachádzajú žiadne lesné pozemky, nevykonáva sa ani lesné hospodárstvo.  

 

Rekreácia a šport 

Celé CHVÚ Senianske rybníky (s výnimkou NPR Senianske rybníky) bolo v minulosti intenzívne 

poľnohospodársky využívané, rozprestiera sa na nížine a teda nepredstavovalo turisticky atraktívnu krajinu. 

Až publikovanie výsledkov výskumných projektov jednotlivcov a výskumných tímov spropagovalo 

lokalitu hlavne svojím ornitologickým a botanickým významom, čo sa prejavilo na zvýšenej návštevnosti 

domácich a zahraničných turistov, najmä ornitológov. Širšia verejnosť (turisti, cyklisti, rodiny s deťmi, 

dôchodcovia, školské exkurzie) začali územie objavovať a hojnejšie navštevovať až po vybudovaní 

základnej turistickej infraštruktúry v rámci projektu LIFE „Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na 

Slovensku“, ktorý realizovala ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko a obce, ale aj ďalších menších projektov 

podporených viacerými nadáciami, firmami a sponzormi. Do rozvoja turizmu tiež prispeli o.z. Medzi 

riekami, Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa. V rokoch 2006-2017 tu bol postupne 

vybudovaný náučný chodník s informačnými tabuľami, 5 pozorovacích veží, drevené mostíky, altánky, 

obnovené 2 vahadlové studne. Od roku 2011 nový majiteľ začal s rekonštrukciou kaštieľa v Sennom 

a organizovaním rôznych podujatí, čo tiež pritiahlo návštevníkov. Rozvoj turistiky tu však žiaľ nikdy nebol 

systematicky organizovaný samosprávami a stále vlastne prebieha živelne, čo sa odráža v nedostatočnej 

funkčnosti a prepojenosti jednotlivých prvkov nevyhnutných na rekreáciu a turizmus a chýbajúcimi 

základnými službami ako je ubytovanie, stravovanie, občerstenie, parkovanie, propagácia územia 

a turistické značenie. Potenciál pre rozvoj turizmu je však veľký. Obrovským lákadlom pre návštevníkov je 

najmä pozorovanie vtáctva, keďže Senianske rybníky sú najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na 

Slovensku, ale aj Seniansky kaštieľ, tradičné poľnohospodárstvo, či typické vahadlové studne sú už dnes 

alebo perspektívne možnosťami ako pritiahnuť turistov do územia. Už zabehnutými podujatiami sú viaceré 

akcie ktoré organizuje SOS/BirdLife Slovensko ako jarné Vítanie žeriavov, ktoré navštívilo v roku 2017 

okolo tisíc návštevníkov v priebehu jedného dňa, každoročne organizované dobrovoľnícke tábory, jesenné 

exkurzie v rámci Európskych dní vtáctva ale už aj podujatia organizované Nadáciou záchrany a obnovy 

Senianskeho kaštieľa (Letný slnovrat, Páračky peria, ...) a občianskym združením „Medzi riekami“ 

(cyklovýlety). V prípade ďalšieho rozvoja turizmu bude potrebné udržiavať, vylepšovať existujúcu, ale aj 

naďalej budovať novú infraštruktúru, užitočné by bolo vybudovať aj menšie informačné strediská, kde by 

sa turisti mohli informovať o prírodných a kultúrnych hodnotách tohto územia. Kľúčové je však rozvíjať 

služby, ktoré tu úplne absentujú (ubytovanie, stravovanie...). Rozvoj pešej turistiky v súčasnom období má 

význam z ekonomického hľadiska. Zvyšovanie verejného povedomia, zlepšenie informovanosti obyvateľov 

a návštevníkov, získavanie podpory verejnosti, sú veľmi dôležité aj pre ochranu prírody. Rozvoj rozumne 

usmerneného, zážitkovo orientovaného turizmu, ktorý je zameraný šírenie informácií o prírode, je priamo 

v záujme zabezpečenia ochrany vzácnych vtáčích druhov v CHVÚ Senianske rybníky. Príjmy z rozvoja 

takto orientovaného cestovného ruchu môžu navyše motivovať miestnych obyvateľov k ochrane územia 

a jeho trvalo udržateľnému využitiu. Budovanie náučných alebo turistických chodníkov musí byť ale 

dôsledné a premyslené tak, aby nebolo v rozpore s hlavným cieľom, ktorým zostáva prioritne ochrana 



Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051 

45 

vtáctva a jeho biotopov. Značný potenciál, doteraz prakticky nevyužitý, spočíva v agroturistických 

možnostiach dobre zachovalej nížinnej vidieckej krajiny a v jej ornitologických hodnotách, atraktívnych 

pre isté záujmové okruhy návštevníkov zo Slovenska, aj zo zahraničia. Tento potenciál krajiny môže nájsť 

široké uplatnenie aj pre ciele environmentálnej výchovy. 

 

Poľovníctvo 

Hlavnou poľovnou zverou v CHVÚ Senianske rybníky je malá a srnčia zver. Z pernatej zveri sú 

zastúpené bažant a kačice. Z migrujúcich druhov pernatej zveri sa vyskytujú husi siatinná, divá a bieločelá. 

V území sa nachádzajú iba poľovné oblasti pre malú zver M XIV 2. V NPR Senianske rybníky sa 

vyskytuje jelenia zver. CHVÚ Senianske rybníky zasahuje celkovo do 3 poľovných revírov. Škody 

spôsobené zverou sú primerané zazvereniu revírov a riešené s vlastníkmi, resp. užívateľmi 

poľnohospodárskych pozemkov. Škody sa sústredia na poľnohospodársku pôdu a sú spôsobované najmä 

srnčou zverou. Odstrel zveri sa riadi podľa schváleného plánu chovu a lovu zveri. V poľovných revíroch sa 

vykonáva prikrmovanie zveri a to hlavne v zimných mesiacoch, roznesenie soli, každoročné sčítanie zveri 

a budujú sa poľovnícke zariadenia. 

Poľovníctvo, resp. lov pomocou strelných zbraní, môže predstavovať za istých okolností aj určité ohrozenie 

predmetu ochrany CHVÚ Senianske rybníky. Rybárska činnosť v CHVÚ Senianske rybníky sa riadi 

zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Všetky revíry v CHVÚ Senianske rybníky patria medzi 

kaprové vody. Lovné revíry tvoria hlavne rieky Čierna voda a Okna. Revíry sú obhospodarované 

miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Michalovce. Zarybňovanie sa realizuje 

hlavne samovýterom v menšej miere sa umelo zarybňuje, hlavne ušľachtilými druhmi rýb. Revíry sú 

zarybnené hlavne kaprom, šťukou, sumcom, pleskáčom, boleňom, úhorom a ostriež. 

 

Ťažba nerastných surovín 

Vzhľadom na geologickú stavbu územie nemá významnejšie ložiská nerastných surovín. Najväčší význam 

majú ložiská zemného plynu, ktoré sú ale vzhľadom na súčasnú technológiu dobývania zatiaľ nedostupné. 

Priamo v území sa nachádzajú len štyri menšie ťažobné sondy pri obci Senné a bezprostredne za hranicou 

CHVÚ jeden spracovateľský závod zemného plynu NAFTA a.s., ktorý je aj miernym znečisťovateľom 

ovzdušia. Ťažba nerastných surovín vo vzdialenejšom okolí nemá výraznejší vplyv na toto územie.  

  

Využitie vody 

CHVÚ Senianske rybníky sa nachádza v povodí Laborca, ktorý pramení v Nízkych Beskydách 

v nadmorskej výške 682 m.n.m. a je dlhý 129 km (plocha povodia je 4 522,5 km22). Južne od CHVÚ 

Senianske rybníky sa zlieva s veľkým ľavostranným prítokom Uhom, ktorého väčšia časť povodia sa 

nachádza v Zakarpatskej Ukrajine. Z povrchových vôd je využívaná len riečka Okna (rozloha povodia 

150,7 km22), ktorá vyteká z Morského oka vo Vihorlate, na napájanie rybničnej sústavy s rozdeľovacím 

objektom pri Blatnej Polianke a systémom kanálov, ktoré ústia do Čiernej vody. Rybničná sústava je 

v súčasnosti využívaná na kombinované ciele ochrany vtáctva a chov rýb. Množstvo vody odoberanej 

z Okny pre systém rybníkov bolo stanovené na maximálne 2,5 m33.s-1. Celková rozloha vodných plôch na 

rybničnej sústave vrátane NPR a jej ochranného pásma je okolo 707 ha. Rieky Laborec, Čierna voda a 

Okna sú využívané v celej svojej dĺžke na športový rybolov. Podzemné vody sú ešte aj dnes využívané 

v sídlach na zavlažovanie a iné domáce využitie. Vodovod v obciach Senné a Iňačovce bol vybudovaný len 

v roku 2005.  

Laborec patrí všeobecne do III. triedy kvality vôd podľa ČSN 75 72 21, čo znamená znečistená voda. 

Podobne je na tom aj Čierna voda. Uh prispieva k zhoršeniu kvality vody Laborca po jeho sútoku 

zvýšeným obsahom dusitanového dusíka, fenolov, nepolárnych extrahovateľných látok, ťažkých kovov 

(arzén, ortuť, kadmium) a tiež psychrofilnými a koliformnými baktériami. Je znečisťovaný hlavne v období 

vysokých vodných stavov, kedy sa k nám dostáva množstvo komunálneho odpadu z Ukrajiny. 

 

Ďalšie využitie 

V blízkosti územia bude v budúcnosti plánovaná výstavba úseku diaľnice v smere na Ukrajinu. Trasa 

nie je presne určená, ale každá z navrhovaných alternatív bude v blízkosti územia a môže mať naň vplyv. 

V CHVÚ sa nenachádza prevádzkovaná skládka odpadov, neupravené drobné nelegálne skládky sa 
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vyskytujú v blízkosti obcí v rámci celého CHVU. Priamo v území sa nenachádzajú priemyselné zdroje 

znečisťovania. V území a jeho blízkosti sa nachádza malé letisko určené pre letecké práce (Senné). 

 

Kultúrne dedičstvo a náboženské aktivity 

Kultúrnymi pamiatkami významnými z hľadiska kultúrno-historického dedičstva v blízkosti CHVÚ sú 

kaštieľ v Sennom a rímskokatolícky kostol Navštívenia panny Márie v Sennom. V neďalekej obci 

Vysoká nad Uhom sa nachádza pútnické miesto Domček – Dom Anky Kolesárovej, ktorého aktivity však 

nemajú vplyv na predmet ochrany CHVÚ. 

 

2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov 

ochrany  

2.3.1. Návrh zásad opatrení pre jednotlivé predmety ochrany 

 

Návrh zásad opatrení vychádza z hodnotenia priaznivých stavov jednotlivých druhov vyhotovených ŠOP 

SR v rokoch 2010 - 2013 a odporúčaní navrhnutých expertmi v danom hodnotení, ako aj z odporúčaných 

opatrení vo vedeckých publikáciách. Návrh zásad opatrení pre jednotlivé druhy je tu uvedený v celom 

rozsahu nutných opatrení pre udržanie optimálnej populácie dotknutých druhov. Vzhľadom na to, že 

potrebné opatrenia a biotopové nároky jednotlivých druhov si často v rôznom rozsahu protirečia, je 

potrebné tieto opatrenia zosúladiť. Preto boli v kapitole 2.3.1. taxatívne uvedené opatrenia (tu uvedené 

opatrenia majú len charakter odporúčaní) pre jednotlivé druhy nižšie zoskupené do opatrení pre 

skupiny druhov, ktoré sú prioritou ochrany vo vyčlenených ekologicko-funkčných priestoroch - EFP 

(kapitola 2.3.2.). Návrh týchto finálnych opatrení (ktoré sa odporúčajú na realizáciu) v EFP však musí 

brať v úvahu nároky jednotlivých druhov, preto ich tu uvádzame v plnom rozsahu. 

 

2.3.1.1. Návrh zásad opatrení pre bučiaka veľkého 

Na zlepšenie stavu bučiaka veľkého na stupeň B priaznivého stavu je potrebné realizovať nasledovné 

manažmentové opatrenia: 

 realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu, 

 realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na 

základe týchto vedomostí plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách, 

 zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia (od 1.4. do 15.8.), usmernenie rybohospodárskych 

činností na produkčných rybníkoch v blízkosti hniezd, 

 usmerniť vstup a výkon práva rybárstva na hniezdnych lokalitách a zamedziť vyrušovaniu v blízkosti 

hniezdnych kolónií od 1.4. –15.8., 

 presadiť vhodný manažment porastov makrofytov na rybničnej sústave, najmä na pozemkoch vo 

vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4), ktorý zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a 

priame manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov makrofytov,  

 v čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR Senianske rybníky i na produkčných 

rybníkoch s hniezdnymi kolóniami s výnimkou cieleného riadenia vodného režimu v rámci manažmentu 

biotopov predmetu ochrany (napr. cielené letnenie rybníkov), 

 zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich priaznivého stavu, zamedziť likvidácii 

vodných makrofytov (trsť obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch a v NPR a 

zamedziť nevhodným úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, 

vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby výsledkom bolo zachovanie porastu 

makrofytov na rozlohe minimálne 10 % plochy rybníkov s existujúcimi porastmi (CH3, CH4, CH6, 

CH7, CH10, CH11), 

 zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi stavidlami, 

 usmerniť vodohospodársku činnosť v CHVÚ Senianske rybníky a vykonať opatrenia pre zlepšenie 

vodného režimu v hniezdnych biotopoch bučiaka veľkého s cieľom udržať mokrade v dobrom stave 

(vybudovať stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať kanály na zavodňovanie 

mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR), 
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 vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych lokalitách, na ostatných v odôvodnených 

prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie 

Vt5, http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/). 

 komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich zapájanie sa do aqua-environmentálnych 

schém a ďalších dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch, 

 komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do agroenvironmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity, 

 v rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny, 

 zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody, vodného a odpadového hospodárstva, 

najmä v súvislosti so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd, 

 celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade výstavby nových elektrických vedení preferovať ich 

podzemné vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou), 

 eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych združeniach, 

 realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, zamerané na ochranu a výskum vodného 

vtáctva a mokradí s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu. 

 

2.3.1.2. Návrh zásad opatrení pre chavkoša nočného 

Na udržanie stavu chavkoša nočného na stupni A priaznivého stavu je okrem opatrení pre zlepšenie stavu 

bučiaka veľkého (2.3.1.1.) potrebné realizovať nasledovné manažmentové opatrenia: 

 zabránenie erózii brehov hniezdnych ostrovov v NPR Senianske rybníky ich stabilizovaním,  

 zachovanie a obnova krovitých porastov na hniezdnych ostrovoch, redukcia vzrastlých stromov 

prerastajúcich nad úroveň krovitej etáže. 

 

2.3.1.3. Návrh zásad opatrení pre belušu malú 

Na udržanie stavu beluše malej na stupni A priaznivého stavu je potrebné realizovať manažmentové 

opatrenia, ktoré sú uvedené pre udržanie stavu chavkoša nočného (2.3.1.2.). 

 

2.3.1.4. Návrh zásad opatrení pre belušu veľkú 

Na zlepšenie stavu beluše veľkej na stupeň A priaznivého stavu je potrebné realizovať manažmentové 

opatrenia, ktoré sú uvedené pre zlepšenie stavu bučiaka veľkého (2.3.1.1.). 

 

2.3.1.5. Návrh zásad opatrení pre volavku purpurovú 

Na zlepšenie stavu volavky purpurovej na stupeň A priaznivého stavu je potrebné realizovať 

manažmentové opatrenia, ktoré sú uvedené pre zlepšenie stavu bučiaka veľkého (2.3.1.1.). 

 

2.3.1.6. Návrh zásad opatrení pre lyžičiara bieleho 

Na zlepšenie stavu lyžičiara bieleho na stupeň A priaznivého stavu je potrebné realizovať manažmentové 

opatrenia, ktoré sú uvedené pre zlepšenie stavu bučiaka veľkého (2.3.1.1.). 

 

2.3.1.7. Návrh zásad opatrení pre kaňu močiarnu 

Na zlepšenie stavu kane močiarnej na stupeň A priaznivého stavu je potrebné realizovať manažmentové 

opatrenia, ktoré sú uvedené pre zlepšenie stavu bučiaka veľkého (2.3.1.1.) a navyše tieto opatrenia: 

 nevykonávať mechanizované nočné kosenie porastov kultúrnych vysokosteblových tráv, 

lucernovísk, ktoré môžu slúžiť ako nocoviská (od 1.5. do 30.10.), 

 zabezpečenie dôslednej ochrany druhu pred nelegálnym odstrelom a otravami (vykladanie 

otrávených návnad), osveta medzi poľovníkmi. 

 

2.3.1.8. Návrh zásad opatrení pre šabliarku modronohú 

Na zlepšenie stavu šabliarky modronohej na stupeň B priaznivého stavu je potrebné realizovať nasledovné 

manažmentové opatrenia: 

 realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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 realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na 

základe týchto vedomostí je možné plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách, 

 realizovať pravidelný monitoring stavu významných predátorov vajec a mláďat druhu a potenciálne aj 

nepôvodných druhov (norok americký, medvedik čistotný, psík medvedikovitý), 

 v prípade potreby realizovať opatrenia na znižovanie stavov významných predátorov vajec a mláďat 

v súlade s poľovníckou a ochranárskou legislatívou, 

 zabezpečiť dôslednú ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie a intenzívne spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.), 

 usmerniť vodohospodársku činnosť v CHVÚ Senianske rybníky a vykonať opatrenia pre zlepšenie 

vodného režimu v hniezdnych biotopoch šabliarky modronohej s cieľom udržať mokrade v dobrom 

stave (vybudovať stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu 

NPR), 

 presadiť tzv. letnenie rybníkov (rybník vypustený počas celého vegetačného obdobia) ktorým sa 

vytvoria vhodné hniezdne podmienky pre kritériový druh každoročne minimálne na jednom chovnom 

rybníku (CH3–CH12, výťažníky, NPR), 

 komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do aquaenvironmentálnych a 

agroenvironmentálnych schém a ďalších možných i povinných opatrení na rybníkoch a 

poľnohospodárskej pôde zameraných na ochranu mokradí a biodiverzity, 

 zamedzovať rozorávaniu lúk a zmene druhu pozemkov z TTP na ornú pôdu a podporovať zakladanie 

lúk a pasienkov, 

 obnovovať zarastajúce lúky a pasienky v prípade, že bude do ďalších rokov zabezpečený pravidelný 

manažment kosením a/alebo spásaním, 

 zavádzať extenzívnu pastvu na TTP v území a v severovýchodnej časti NPR s využitím pastiera alebo 

sektorovej pastvy prioritne inštalovaním elektrických ohradníkov, v odôvodnených prípadoch aj 

trvalým oplocovaním pozemkov so zabezpečením prechodov pre zver, 

 v rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov požadovať zachovanie mokradí, lúk, 

pasienkov, neznižovať rozlohu TTP, zabraňovať prevodu TTP na ornú pôdu, zachovať vhodnú 

štruktúru krajiny, 

 realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, zamerané na ochranu a výskum vtáctva 

s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu. 

 

2.3.1.9. Návrh zásad opatrení pre kalužiaka červenonohého 

Na zlepšenie stavu kalužiaka červenonohého na stupeň B priaznivého stavu je potrebné realizovať 

manažmentové opatrenia, ktoré sú uvedené pre zlepšenie stavu šabliarky modronohej (3.2.1.8.). 

 

2.3.1.10. Návrh zásad opatrení pre brehára čiernochvostého 

Na zlepšenie stavu brehára čiernochvostého na stupeň B priaznivého stavu je potrebné realizovať 

manažmentové opatrenia, ktoré sú uvedené pre zlepšenie stavu šabliarky modronohej (3.2.1.8.). 

 

2.3.1.11. Návrh zásad opatrení pre čoríka bahenného 

Na zlepšenie stavu čoríka bahenného minimálne na stupeň B priaznivého stavu je potrebné realizovať 

nasledovné manažmentové opatrenia: 

 realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu, 

 realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na 

základe týchto vedomostí je možné plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách, 

 počas hniezdneho obdobia zabezpečiť stálu vodnú hladinu s optimálnou výškou vodného stĺpca v 

NPR, príp. zamedziť náhlym výrazným výkyvom vodnej hladiny aj v ochrannom pásme NPR a na 

chovných rybníkoch, 

 zamedziť úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, 

vyhŕňanie, spásanie a pod.), ak to nie je nevyhnutné pre zabezpečenie vhodných hniezdnych biotopov 

pre druh  
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 vylúčiť aplikáciu chemických látok vo vodných a mokraďových biotopov a v ich blízkosti a vylúčiť 

aplikáciu chemických hnojív a pesticídov v blízkostí rybníkov a NPR, 

 údržba južnej hrádze, výpustného a nápustného objektu, oprava západnej hrádze v NPR Senianske 

rybníky, 

 komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do aquaenvironmentálnych schém a ďalších 

možných i povinných opatrení na rybníkoch zameraných na ochranu mokradí a biodiverzity, 

 eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych združeniach, 

 usmerniť vykonávanie činností v súvislosti s rybnikárskym využívaním rybníkov, vstup a výkon práva 

rybárstva na hniezdnych lokalitách a zamedziť vyrušovaniu v blízkosti hniezdnych kolónií od 1.4. –

15.8. a vylúčiť zarybňovanie druhmi likvidujúcimi natantnú vegetáciu na hniezdiskách čoríka, 

 realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, zamerané na ochranu a výskum vodného 

vtáctva a mokradí s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu.  

 

2.3.2. Návrh zásad opatrení v rámci ekologicko-funkčných priestorov (EFP) 

 

Predmetom ochrany v CHVÚ Senianske rybníky je 11 vtáčích druhov. Pre ochranu týchto druhov 

vzhľadom na vyššie uvedené cieľové stavy boli na základe odporúčaní expertov a vedeckých dát navrhnuté 

zásady opatrení. Mnohé z týchto opatrení sú podobné, avšak na druhej strane sa viaceré opatrenia vzájomne 

vylučujú. Aj druhy, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ, sa nevyskytujú rozptýlene po celom území, ale 

väčšinou vo väzbe na konkrétny biotop, štruktúru krajiny alebo lokalitu. Preto bolo CHVÚ rozčlenené pri 

návrhu opatrení na 2 EFP, kde sa návrhy opatrení prispôsobia druhom, ktorých ochrana bude v danom 

EFP prioritou. Zároveň sa tak zabezpečí, aby sa realizácia opatrení vzájomne nenegovala, a aby prijaté 

opatrenia mohli efektívne priniesť výsledky. CHVÚ Senianske rybníky sa z dôvodu optimalizácie 

navrhnutých zásad ochrany a opatrení a za účelom efektívneho manažmentu populácií vtáčích druhov člení 

na dva EFP (mapa je aj prílohou č. 6.4 materiálu): 

  

 EFP1: biotopy rybníkov a trvalých mokradí – výmera.672,37 ha 

 EFP2: biotopy lúk a periodických mokradí - výmera. 2026,44 ha. 

 
Obr. 1: Členenie CHVÚ Senianske rybníky na ekologicko funkčné priestory a stupne ochrany 
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2.3.2.1. Návrh zásad opatrení v EFP1: biotopy rybníkov a trvalých mokradí  

EFP1: biotopy rybníkov a trvalých mokradí je vyčlenený prioritne pre zabezpečenie ochrany druhov bučiak 

veľký, chavkoš nočný, beluša malá, beluša veľká, volavka purpurová, lyžičiar biely, kaňa močiarna a čorík 

bahenný. Pri manažmente v území a územnej ochrane v tomto EFP1 je potrebné prihliadať aj na potreby 

druhov šabliarka modronohá, kalužiak červenonohý a brehár čiernochvostý, ktoré môžu za istých 

podmienok hniezdiť na dne vypustených rybníkov. EFP1 je na výmere 188,79 ha prekrýva s časťou NPR 

Senianske rybníky, kde platí 5. stupeň ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. a na výmere 153,76 ha 

s jej ochranným pásmom, kde platí 4. stupeň ochrany podľa § 15 zákona. Pre zlepšenie a udržanie stavu 

druhov, ktoré sú prioritou ochrany v EFP1, je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

 realizovať pravidelný monitoring druhov za účelom zistenia veľkosti hniezdnych populácií a ich 

trendov, 

 realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia stavu, vhodnosti a vývoja biotopov 

a na základe týchto vedomostí plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách, 

 zachovať súčasnú štruktúru a využívanie krajiny so súčasným podielom trvalých trávnych porastov, 

zamokrených lúk a mokradí, v rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny, 

 usmerniť vodohospodársku činnosť v CHVÚ Senianske rybníky a vykonať opatrenia pre zlepšenie 

vodného režimu v hniezdnych biotopoch bučiaka veľkého s cieľom udržať mokrade v dobrom stave 

(vybudovať stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu 

NPR), 

 zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie, rozorávanie okrajov 

mokradí) a zachovať potravné biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami, 

 v čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR Senianske rybníky i na produkčných 

rybníkoch s hniezdnymi kolóniami s výnimkou cieleného riadenia vodného režimu v rámci 

manažmentu biotopov predmetu ochrany (napr. cielené letnenie rybníkov), 

 zabrániť erózii brehov hniezdnych ostrovov v NPR Senianske rybníky ich stabilizovaním,  

 zachovať a obnoviť krovité porasty na hniezdnych ostrovoch v NPR, redukovať vzrastlé stromy 

prerastajúce nad úroveň krovitej etáže, 

 zabezpečiť dôslednú ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch 

a v NPR a zamedziť nevhodným úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie a spásanie v 

hniezdnej dobe, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby výsledkom bolo 

zachovanie porastu makrofytov na rozlohe minimálne 10 % plochy rybníkov s existujúcimi porastmi 

(CH3, CH4, CH6, CH7, CH10, CH11), 

 presadiť tzv. letnenie rybníkov (rybník vypustený počas celého vegetačného obdobia) ktorým sa 

vytvoria vhodné hniezdne podmienky pre kritériový druh každoročne minimálne na jednom 

chovnom rybníku (CH3–CH12), 

 vylúčiť aplikáciu chemických látok vo vodných a mokraďových biotopoch a v ich blízkosti a vylúčiť 

aplikáciu chemických hnojív a pesticídov v blízkosti rybníkov a NPR, 

 zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 15.8., usmerniť rybohospodárske 

činnosti na produkčných rybníkoch v blízkosti hniezd, usmerniť vstup a výkon práva rybárstva na 

hniezdnych lokalitách a zamedziť vyrušovaniu v hniezdnych kolóniách a ich blízkosti, 

 komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich zapájanie sa do aqua-

environmentálnych schém a ďalších dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch, 

 zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody, vodného a odpadového 

hospodárstva, najmä v súvislosti so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd, 

 celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od úrovne 

napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade výstavby nových elektrických vedení 

preferovať ich podzemné vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou), 
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 zabezpečiť dôslednú ochranu druhu pred nelegálnym odstrelom a otravami (vykladanie otrávených 

návnad) osvetou medzi poľovníkmi, 

 realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, zamerané na ochranu a výskum vodného 

vtáctva a mokradí s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu. 

 

2.3.2.2. Návrh zásad opatrení v EFP 2: biotopy lúk a periodických mokradí 

EFP2 je vyčlenený prioritne pre potrebu ochrany druhov šabliarka modronohá, kalužiak červenonohý, 

brehár čiernochvostý a kaňa močiarna. Pri manažmente v území a územnej ochrane v tomto EFP2 je 

potrebné prihliadať aj na potreby druhov bučiak veľký, chavkoš nočný, beluša malá, beluša veľká, volavka 

purpurová a lyžičiar biely, ktoré do územia EFP2 zalietajú za potravou. EFP2 je v prekryve s časťou NPR 

Senianske rybníky, preto pri dodržiavaní zásad v EFP 2 je nutné dodržiavať aj zásady platné v uvedenom 

chránenom území. Pre zlepšenie a udržanie stavu druhov, ktoré sú prioritou ochrany v EFP2 je potrebné 

realizovať nasledovné opatrenia: 

 realizovať pravidelný monitoring druhov za účelom zistenia veľkosti hniezdnych populácií a ich 

trendov, 

 realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia stavu, vhodnosti a vývoja biotopov 

a na základe týchto vedomostí je možné plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách, 

 zachovať súčasnú štruktúru a využívanie krajiny so súčasným podielom trvalých trávnych porastov, 

zamokrených lúk a mokradí, v rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie periodických mokradí TTP a vhodnej štruktúry krajiny, 

 zabezpečiť dôslednú ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie a intenzívne spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.), 

 usmerniť vodohospodársku činnosť v CHVÚ Senianske rybníky a vykonať opatrenia pre zlepšenie 

vodného režimu v hniezdnych kritériových druhov s cieľom udržať mokrade v dobrom stave 

(vybudovať stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu 

NPR), 

 komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do agroenvironmentálnych schém a ďalších 

možných i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity, 

 vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych lokalitách, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu 

rastlín (označenie Vt5, http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/),  

 nevykonávať mechanizované nočné kosenie porastov kultúrnych vysokosteblových tráv, 

lucernovísk, ktoré môžu slúžiť ako nocoviská (od 1.5. do 30.10.), 

 zavádzať a podporovať extenzívnu pastvu na TTP s využitím pastiera alebo sektorovej pastvy 

inštalovaním elektrických ohradníkov ale bez trvalého oplocovania pozemkov, 

 zamedzovať rozorávaniu lúk a zmene druhu pozemkov z TTP na ornú pôdu a podporovať zakladanie 

lúk a pasienkov, 

 realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, zamerané na ochranu a výskum vtáctva 

s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu. 

 

2.3.2.3. Návrh zásad a opatrení pre celé CHVÚ Senianske rybníky 

Okrem opatrení zameraných na jednotlivé EFP je potrebné v území zaviesť opatrenia potrebné pre ochranu 

predmetných druhov, ktoré by sa mali realizovať na celom území. Pre dosiahnutie cieľových stavov 

predmetov ochrany je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

 inštalovať izolanty príp. aj signalizačné zariadenia na elektrické vedenia, resp. preferovanie typovo 

a konštrukčne vhodných stĺpov elektrického vedenia v CHVÚ,  

 odstraňovať invázne a invázne sa správajúce druhy rastlín, ktoré zásadným spôsobom menia 

krajinný ráz a biotopy (hlavne krídlatka/Fallopia sp., pajaseň žliazkatý/Ailanthus altissima, 

zlatobyľ/Solidago sp., glejovka/Asclepias syriaca, čiastočne aj agát biely/Robinia pseudoacacia), 

 v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 436/2009 Z. z. nepovoliť v CHVÚ leteckú aplikáciu chemických 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/


Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051 

52 

látok a hnojív (priemyselné hnojivá, pesticídy, insekticídy a pod.),  

 na všetkých pozemkoch vo vlastníctve štátu (prednostne v správe Slovenského vodohospodárskeho 

podniku – SVP, Slovenského pozemkového fondu – SPF) zabezpečiť v súčinnosti so správcami 

podmienky prenájmu a obhospodarovania pozemkov, ktoré zohľadnia ekologické nároky 

predmetov ochrany preveriť/ zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných 

pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne pozemky umiestnené mimo CHVÚ a sceliť drobné 

pozemky vlastnené štátom v rámci CHVÚ do väčších blokov prostredníctvom zámen, 

 zhodnotiť adresnosť obmedzení vo vzťahu k predmetom ochrany vyplývajúcich z vyhlášky č. 

436/2009 Z. z. a v prípade potreby ju prehodnotiť, rovnako prehodnotiť zoznam predmetov 

ochrany a zvážiť doplnenie tých predmetov ochrany, ktorých početnosť dlhodobo a pravidelne 

prekročuje limit pre zaradenie medzi predmety ochrany a každých 10 rokov hodnotiť a v prípade 

potreby upraviť program starostlivosti, 

 pri návrhoch a realizácii opatrení, realizačných aktivít a správnych konaniach orgánov ochrany 

prírody overiť, zohľadniť a zosúladiť realizované aktivity s aktivitami potrebnými pre 

ochranu predmetov ochrany ostatných chránených území národnej a európskej sústavy. 
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3. CIELE STAROSTLIVOSTI A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE  

3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti  

Do roku 2051 boli stanovené nasledovné ciele ochrany v CHVÚ Senianske rybníky: 

 

1. Zlepšiť súčasný nepriaznivý stav vtáčích druhov bučiak veľký3, šabliarka modronohá4, 

kalužiak červenonohý5, brehár čiernochvostý6 a čorík bahenný7 z kategórie C na priaznivý 

stav kategórie B.  

 

2. Zlepšiť súčasný priaznivý stav vtáčích druhov beluša veľká8, volavka purpurová9, lyžičiar 

biely10 a kaňa močiarna11 z kategórie B na kategóriu A.  

 

3. Udržať súčasný priaznivý stav vtáčích druhov chavkoš nočný12 a beluša malá13 v kategórii A.  

 

4. Prehodnotiť súčasnú právnu úpravu (vyhláška MŽP SR č. 436/2009 Z. z.) a jej relevantnosť 

pre ochranu vtáčích druhov v CHVÚ Senianske rybníky. 

 

5. Zvýšiť environmentálne povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a 

správcami pozemkov pri ochrane vtáctva. 

 

 

Limitujúce faktory 

 

Vnútorné prírodné faktory 

 

Vnútorným prírodným faktorom, ktorý zásadne vplýva na všetky kritériové druhy a dlhodobé ciele č. 1-3, 

je sukcesia. Vzhľadom na to, že trávnaté porasty sú v tomto území poloprírodné biotopy v iniciálnom 

štádiu sukcesie závislé od neustálých disturbancií pre ich zachovanie je nevyhnutný neustály manažment 

vo forme kosenia a pasenia. Rybníky vrátane NPR Senianske rybníky sú umelo vytvorenými biotopmi, 

ktorých existencia je taktiež závislá od intenzívnych ľudských zásahov, ktoré ovplyvňujú vodný režim, 

kvalitu vody, vegetáciu a tým priamo ovplyvňujú stav biotopov. Bez cielených ľudských zásahov by lúky 

aj rybníky v dôsledku sukcesie zarástli a postupne zanikli, čím by zanikli aj hniezdne a potravné biotopy 

cieľových druhov, ktorých ochrane je potrebné prispôsobiť starostlivosť o územie.  

Ďalším vnútorným prírodným faktorom, ktorý môže negatívne vplývať na populácie výberových druhov 

a dlhodobé ciele č. 1–3 sú predovšetkým extrémy počasia a nedostatok potravy. Extrémy počasia (náhle 

výkyvy teplôt, dlhé obdobie so zrážkami spojené s povodňami alebo naopak extrémne suché a horúce 

počasie) môžu prispieť k negatívnym vplyvom na populácie výberových druhov. Náhle výkyvy teplôt 

môžu prispieť k nižšej hniezdnej úspešnosti výberových druhov v území, alebo úmrtiu adultných jedincov. 

Týka sa to napr. kane močiarnej a všetkých volavkovitých druhov. Tento faktor sa však opakuje len 

v odstupe niekoľkých rokov, preto dostatočne veľké populácie výberových druhov sa dokážu s týmito 

stratami vyrovnať. V prípade ak by populácie oproti aktuálnemu stavu poklesli a v území prežíval len 

                                                      
3 Podľa klasifikácie stavu bučiaka veľkého v tab. č. 2 
4 Podľa klasifikácie stavu šabliarky modronohej v tab. č. 23 
5 Podľa klasifikácie stavu kalužiaka červenonohého v tab. č. 26 
6 Podľa klasifikácie stavu brehára čienochvostého v tab. č. 29 
7 Podľa klasifikácie stavu čoríka bahenného v tab. č. 32 
8 Podľa klasifikácie stavu beluše veľkej v tab. č. 11 
9 Podľa klasifikácie stavu volavky purpurovej v tab. č. 14 
10 Podľa klasifikácie stavu lyžičiara bieleho v tab. č. 17 
11 Podľa klasifikácie stavu kane močiarnej v tab. č. 20 
12 Podľa klasifikácie stavu chavkoša nočného v tab. č. 5 
13 Podľa klasifikácie stavu beluše malej v tab. č. 8 
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posledné páry alebo zbytky hniezdnych kolónií, tak aj straty spôsobené prirodzenými faktormi by mohli 

byť pre ich populácie fatálne.  

Medzi vnútorné prírodné faktory limitujúce početnosť a niekedy aj samotný výskyt druhov sú prirodzené 

fluktuácie. Medzi typické fluktuanty patrí čorík bahenný, ktorého populačná dynamika je značná 

a početnosti medziročne výrazne kolíšu aj bez zrejmých vonkajších príčin. 

 

Vnútorné človekom podmienené faktory 

 

Splnenie dlhodobých cieľov môže byť značne limitované, alebo modifikované viacerými človekom 

podmienenými faktormi. Na populáciu druhov, ktoré sú predmetmi ochrany v CHVÚ môžu limitujúco 

vplývať rybnikárstvo a poľnohospodárstvo. V tomto ohľade je na rybničnej sústave dôležitý 

predovšetkým intenzívny chov rýb, chov nevhodných druhov rýb (bylinožravý amur biely), nevhodný 

vodný režim a manipulácia s vodnou hladinou, hnojenie rybníkov, odstraňovanie vodných 

makrofytov, prenasledovanie rybožravých druhov vtákov. Uvedená prax v hospodárskom využívaní 

rybníkov vedie k nevhodným zmenám v stave a štruktúre biotopov kritériových druhov vtákov ale aj ich 

priamemu ohrozeniu. Nevhodný vodný režim a kolísanie stavu vodnej hladiny v rybníkoch počas 

hniezdneho obdobia ohrozuje hniezdenie všetkých kritériových druhov. Zmenšovanie rozlohy vodných 

makrofytov či už priamo ich odstraňovaním alebo chovom bylinožravých rýb má za následok likvidáciu 

hniezdnych biotopov všetkých volavkovitých druhov a kane močiarnej. Hnojenie rybníkov a veľká obsádka 

kaprov negatívne ovplyvňujú kvalitu vody a tým dostupnosť potravy nie len pre kritériové druhy vtákov v 

CHVÚ ale pre všetky druhy kačíc a potápok. Prenasledovanie rybožravých vtákov priamo ohrozuje jedince 

týchto druhov. Na poľnohospodárskej pôde sú faktormi odvodňovanie, opúšťanie pôdy, rozorávanie 

TTP, zvyšujúca sa chemizácia, intenzifikácia hospodárenia v dôsledku nevhodne nastavených schém 

v rámci PRV. Všetky uvedené zmeny v poľnohospodárskej praxi vedú k zníženiu dostupnosti hniezdnych 

biotopov pre predmety ochrany. Z tohto pohľadu je obzvlášť problematické odvodňovanie a zanedbávanie 

starostlivosti o lúky a pasienky, čím zanikajú mokrade a zarastajú hniezdne biotopy bahniakov. Na druhej 

strane má negatívny vplyv na predmety ochrany intenzifikácia hospodárenia vedúca k rozorávaniu TTP, 

čím zanikajú hniezdne biotopy bahniakov a potravné biotopy volavkovitých druhov aj kane močiarnej. Je 

preto veľmi dôležité monitorovať dopad týchto zmien v území na populáciu predmetov ochrany, ich 

hniezdne biotopy a priaznivý stav predmetov ochrany ako taký a zasadzovať sa za také nastavenie dotácií 

pre poľnohospodárov, ktoré ich bude motivovať k poľnohospodárstvu šetrnému k prírode v rámci CHVÚ, 

ktoré bude podporovať extenzívnu pastvu hovädzieho dobytka, a zároveň aj dostatočne motivovať, aby 

nedochádzalo k opúšťaniu pôdy. Pre realizáciu ochranárskych opatrení je dôležité zachovanie podpory 

verejnosti pre ochranu prírody ako takú. Podpora verejnosti môže značne varírovať v závislosti od 

celkovej ekonomickej situácie, od spôsobu presadzovania opatrení ochrany prírody a od celkového 

informovania o ochrane prírody a hodnotách územia. V prípade zhoršenia ekonomickej situácie sa na 

prioritnejšie pozície v celkovom vnímaní bežných ľudí dostanú iné aspekty života spoločnosti (sociálno-

ekonomické) ako ochrana prírody. V takejto situácii by bolo ťažšie hľadať podporu verejnosti na 

presadzovanie efektívnejšej ochrany prírody a minimalizovať tak dopad slabšej podpory verejnosti pre 

ochranu prírody. Na druhej strane zvyšujúca sa životná úroveňa a prísun investícií a iných ekonomických 

záujmov do územia spôsobuje silnejší tlak na využívanie územia a je veľmi často v protiklade so záujmami 

ochrany prírody. Čiastočne sa dá minimalizovať dopad takejto negatívnej situácie tým, že sa dlhodobo 

poukazuje na význam ochrany prírody nielen z pohľadu ekonomického, ale celkového prínosu pre kvalitu 

života (potreba zachovania mokradí a TTP na poľnohospodárskej pôde pre lepšiu ochranu pred bleskovými 

povodňami, ako aj pre zlepšenie vhodných mikroklimatických podmienok, ochranu pred klimatickými 

zmenami a pod.). V prípade Senianskych rybníkov je potrebné poukazovať na celkovú potrebu zachovať 

kultúrne a prírodne dedičstvo. Všetky kritériové druhy vtákov je potrebné chrániť obzvlášť ako jedny 

z najvzácnejších vtákov na Slovensku a v rámci Európskej únie a celej Európy. Rovnako ako celková 

ekonomická situácia (v prípade jej negatívneho vývoja) môže zhoršiť vnímanie verejnosti aj nedostatočná 

komunikácia s verejnosťou pri prijímaní opatrení pre ochranu prírody. Na minimalizovanie tohto faktora je 

veľmi dôležité vždy v predstihu pred prijatím opatrení o nich rokovať s dotknutými obcami, vlastníkmi, 

užívateľmi, prípadne aj občianskymi združeniami a iniciatívami. Takýto inkluzívny prístup v konečnom 

dôsledku nemusí viesť len k vysvetľovaniu potrieb opatrení prijatých pre ochranu prírody a nájdenia 

optimálneho spôsobu ich realizácie (teda skĺbenie požiadaviek dotknutých vlastníkov, obcí, iných 
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subjektov a ochrany prírody), ale môže viesť aj k nájdeniu nových osôb ochotných aktívne pomáhať 

ochrane prírody a tak prispieť pozitívne k naplneniu cieľov. 

 

Vonkajšie prírodné faktory 

 

Na dlhodobé ciele vplýva aj viacero vonkajších prírodných faktorov. Niektoré z nich nie je možné 

ovplyvniť na národnej úrovni, resp. vôbec. Preto je ich potrebné vziať do úvahu pri hodnotení populácií aj 

v samotnom CHVÚ pre prípad, ak tieto faktory majú vplyv na populácie v CHVÚ. Spomedzi vonkajších 

prírodných faktorov majú na naše populácie dopad poveternostné podmienky – extrémy počasia na 

migračných trasách a zimoviskách, ktoré hrajú takmer rovnako dôležitú rolu ako podmienky na 

hniezdiskách. V prípade suchých rokov vedúcich k nedostatku potravy na zimoviskách tak môže byť 

mortalita niektorých druhov vyššia a môže viesť aj k nižšiemu obsadeniu revírov po návrate zo zimovísk. 

Na minimalizovanie tohto vplyvu je možné len udržiavať biotopy uvedených druhov v dobrej kvalite za 

účelom zvýšenia hniezdnej úspešnosti, ktorá bude úplne alebo aspoň čiastočne kompenzovať potenciálne 

straty na zimoviskách a migračných trasách v dôsledku poveternostných extrémov. Medzi vonkajšími 

prírodnými faktormi hrá významnú rolu globálna zmena klímy. Táto vedie už v súčasnosti k posunu 

areálu rozšírenia niektorých vtáčích druhov a ovplyvňuje aj druhovú vegetačnú skladbu biotopov. Rovnako 

aj prípadné zmeny v zrážkových pomeroch (ich pokles) sa môžu negatívne dotknúť niektorých druhov 

znížením dostupnosti hniezdnych biotopov (napríklad kane močiarnej a bahniakov hniezdiacich na vlhkých 

lúkach) alebo obmedzením dostupnosti potravných biotopov. Vzhľadom na široký rámec týchto zmien je 

v rámci realizácie programu starostlivosti o CHVÚ dôležité sa zamerať predovšetkým na udržanie vysokej 

kvality prírodných biotopov, a tým aj zvýšenie ich adaptability na zmeny. 

 

Vonkajšie človekom podmienené faktory 

 

Viaceré antropické faktory s pôvodom mimo CHVÚ Senianske rybníky môžu tiež významne ovplyvniť 

naplnenie dlhodobých cieľov. Tu hrá významnú rolu aj ochrana biotopov sťahovavých druhov na 

zimoviskách a migračných trasách, ako aj samotných druhov počas migrácie a zimovania. Odlesňovanie, 

intenzifikácia poľnohospodárstva na zimoviskách a nelegálny lov počas migrácie pritom predstavujú 

jedno z hlavných rizík pre sťahovavé druhy. Nelegálny lov počas migrácie sa týka predovšetkým krajín 

v okolí Stredomoria ako je Turecko, Cyprus, Libanon a Egypt. Nelegálnym lovom tu nie sú ohrozené len 

bežné druhy, ale aj mnohé vzácne druhy. Vzhľadom ku nestabilnej politickej situácii v týchto krajinách sa 

nedá očakávať zmena legislatívy na ochranu vtáctva v týchto štátoch ani pri tlaku verejnosti z Európy. 

Preto je možné očakávať, že u ďalekých migrantov zimujúcich v Afrike sa tento nelegálny lov môže 

významne podpísať na negatívnom trende predmetného druhu aj v samotnom CHVÚ. Na minimalizovanie 

pôsobenia tohto faktoru je tak potrebné zabezpečiť vhodné podmienky na hniezdenie druhov v CHVÚ za 

účelom zvýšenia hniezdnej úspešnosti. Podobne ťažko ovplyvniteľným procesom je aj proces odlesňovania 

v subsaharskej Afrike vplývajúci negatívne na dostupnosť zimovísk, ako aj intenzifikácia 

poľnohospodárstva v týchto krajinách. Preto je potrebné aj naďalej presadzovať plnenie záväzkov v rámci 

medzinárodných dohovorov (Ramsarský dohovor1, AEWA14 a Bernský dohovor15 iné). Na naplnenie 

cieľov 1-5 môže negatívne pôsobiť aj celková nepriaznivá ekonomická a sociálna situácia v Európe. 

V prípade nepriaznivého vývoja ekonomiky prioritou môžu byť iné opatrenia, a teda aj celkové vnímanie 

ochrany prírody ako priority sa môže posunúť na nižšie úrovne a sťažiť tak dosiahnutie dlhodobých cieľov. 

Na minimalizovanie dopadu tohto vplyvu je potrebné systematicky upozorňovať na prínosy zachovalej 

prírody, ktoré poskytujú služby spoločnosti nezávisle od ekonomickej situácie (napr. vodozádržná 

schopnosť mokradí a pod.). 

                                                      
14 Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva 
15 Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť  
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3.2. Stanovenie operatívnych cieľov  

1. Zlepšiť súčasný nepriaznivý stav výberových druhov vtákov bučiak veľký, šabliarka 

modronohá, kalužiak červenonohý, brehár čiernochvostý a čorík bahenný.  

1.1. Zvýšiť a udržať populáciu bučiaka veľkého v kategórii B za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

4 volajúce samce / 

hniezdne páry 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 4 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Počet obsadených 

rybníkov 

3 – 5 rybníkov Dosiahnuť obsadenie 3 – 5 rybníkov v 

území. 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu na 

jednotlivých 

rybníkoch s vhodnými 

podmienkami 

10 – 30 % výmery 

rybníkov 

10-30 % rozlohy jednotlivých rybníkov 

s bohatým zárastom trsti a pálky 

s miernym kolísaním vodnej hladiny počas 

hniezdneho obdobia 

Potravný biotop Počet rybníkov 

s vhodnými 

podmienkami 

1 - 2 1-2 rybníky s plytkou vodou, močiare a 

vlhké lúky mimo rybničnej sústavy 

vysychajú v priebehu hniezdnej sezóny 

(máj) 

 

1.2. Zvýšiť a udržať populáciu šabliarky modronohej v kategórii B za splnenia nasledovných 

parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

5 - 10 hniezdnych 

párov 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie 5-10 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Počet hniezdnych 

lokalít 

Aspoň 2 lokality Dosiahnuť pravidelne potvrdené/ 

predpokladané hniezdenie aspoň na 2 

lokalitách/rybníkoch za obdobie 5 rokov 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami; počet 

„letnených“ rybníkov 

20 - 50 % rozlohy 

lúk 

 

Aspoň 1 „letnený“ 

rybník 

20 - 50 % rozlohy rozľahlých vlhkých lúk s 

plytkými vodami bez úplného vysychania v 

hniezdnom období udržiavaných a 

extenzívne spásaných, každoročne aspoň 1 

„letnený“ rybník 

Potravný biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami; počet 

rybníkov s plytkou 

vodou 

20–50 % rozlohy 

lúk 

 

Aspoň 1 rybník 

20–50 % rozlohy vlhkých lúk s 

extenzívnym pasením dobytka; min. 1 

rybník s plytkou vodou a širokým 

litorálom. 
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1.3. Zvýšiť a udržať populáciu kalužiaka červenonohého v kategórii B za splnenia nasledovných 

parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

10 hniezdnych 

párov 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 10 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Počet hniezdnych 

lokalít 

2-3 lokality Dosiahnuť pravidelne potvrdené/ 

predpokladané hniezdenie aspoň na 2-3 

lokalitách za obdobie 5 rokov 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami; počet 

„letnených“ rybníkov 

20 - 50 % rozlohy 

lúk 

 

Aspoň 1 „letnený“ 

rybník 

20 - 50 % rozlohy rozľahlých vlhkých lúk 

s plytkými vodami bez úplného vysychania 

v hniezdnom období udržiavaných a 

extenzívne spásaných, každoročne aspoň 1 

„letnený“ rybník 

Potravný biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami; počet 

rybníkov s plytkou 

vodou 

20–50 % rozlohy 

lúk 

 

Aspoň 1 rybník 

20–50 % rozlohy vlhkých lúk s 

extenzívnym pasením dobytka; min. 1 

rybník s plytkou vodou a širokým 

litorálom. 

 

1.4. Zvýšiť a udržať populáciu brehára čiernochvostého v kategórii B za splnenia nasledovných 

parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

5 hniezdnych párov Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 5 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Počet hniezdnych 

lokalít 

2-3 lokality Dosiahnuť pravidelne potvrdené/ 

predpokladané hniezdenie aspoň na 2-3 

lokalitách za obdobie 5 rokov 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami; počet 

„letnených“ rybníkov 

20 - 50 % rozlohy 

lúk 

 

Aspoň 1 „letnený“ 

rybník 

20 - 50 % rozlohy rozľahlých vlhkých lúk 

s plytkými vodami bez úplného 

vysychania v hniezdnom období je 

udržiavaných a extenzívne spásaných, 

každoročne aspoň 1 „letnený“ rybník 

Potravný biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami; počet 

rybníkov s plytkou 

vodou 

20–50 % rozlohy 

lúk 

 

Aspoň 1 rybník 

20–50 % rozlohy vlhkých lúk s 

extenzívnym pasením dobytka; min. 1 

rybník s plytkou vodou a širokým 

litorálom. 

 

1.5. Zvýšiť a udržať populáciu čoríka bahenného v kategórii B za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

20 hniezdnych 

párov 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 20 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Počet rybníkov 

s hniezdnymi 

2-3 rybníky Hniezdne kolónie prítomné na 2-3 
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kolóniami rybníkoch 

Hniezdny biotop Počet rybníkov 

s vhodnými 

podmienkami 

3 – 5 rybníkov V území sa nachádza 3–5 rybníkov s 

vyhovujúcim porastom, v hniezdnom 

období so stálou, príp. mierne kolísajúcou 

hladinou 

Potravný biotop Vzdialenosť od 

potravného biotopu  

Najviac 3 km Vhodné potravné biotopy stojatých vôd s 

vhodnou a dostupnou potravou sú v širšom 

okolí hniezdisk (za hranicami CHVÚ, do 

vzdialenosti najviac 3 km). 

 

2. Zlepšiť súčasný priaznivý stav vtáčích druhov beluša veľká, volavka purpurová, lyžičiar biely 

a kaňa močiarna z kategórie B na kategóriu A.  

 

2.1. Zvýšiť a udržať populáciu beluše veľkej v kategórii A za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

Minimálne 100 

hniezdnych párov 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 

100 párov druhu v území 

Veľkosť areálu Počet rybníkov 

s hniezdnymi 

kolóniami 

Viac ako 3 Hniezdne kolónie prítomné na viac ako 3 

rybníkochPre 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami 

Viac ako 30 % 

výmery rybníkov 

Viac ako 30 % rozlohy jednotlivých 

rybníkov s bohatým zárastom trsti a pálky 

so stabilnou hladinou vody počas 

hniezdneho obdobia. 

Potravný biotop Počet rybníkov 

s vhodnými 

podmienkami 

Minimálne 3 3 a viac rybníkov s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare a podmáčané lúky 

mimo rybničnej sústavy vysychajú až 

koncom hniezdnej sezóny (jún) 

 

2.2. Zvýšiť a udržať populáciu volavky purpurovej v kategórii A za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

Minimálne 20 

hniezdnych párov 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 20 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Obsadenosť 

vhodných hniezdnych 

biotopov 

Viac ako 70 % Dosiahnuť hniezdenie druhu na viac ako 70 

% vhodných hniezdnych biotopov. 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami 

Viac ako 30 % 

výmery rybníkov 

Viac ako 30 % rozlohy jednotlivých 

rybníkov s bohatým zárastom trsti a pálky 

so stabilnou hladinou vody počas 

hniezdneho obdobia. 

Potravný biotop Počet rybníkov 

s vhodnými 

podmienkami 

Minimálne 3 3 a viac rybníkov s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare a podmáčané lúky 

mimo rybničnej sústavy vysychajú až 

koncom hniezdnej sezóny (jún) 
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2.3. Zvýšiť a udržať populáciu lyžičiara bieleho v kategórii A za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

Minimálne 30 

hniezdnych párov 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 30 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Počet rybníkov 

s hniezdnymi 

kolóniami 

Viac ako 3 Hniezdne kolónie prítomné aspoň na 3 

rybníkoch 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami 

Viac ako 30 % 

výmery rybníkov 

Viac ako 30 % rozlohy jednotlivých 

rybníkov s bohatým zárastom trsti a pálky 

so stabilnou hladinou vody počas 

hniezdneho obdobia. 

Potravný biotop Počet rybníkov 

s vhodnými 

podmienkami 

Minimálne 3 3 a viac rybníkov s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare a podmáčané lúky 

mimo rybničnej sústavy vysychajú až 

koncom hniezdnej sezóny (jún) 

 

2.4. Zvýšiť a udržať populáciu kane močiarnej v kategórii A za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

Minimálne 30 

hniezdnych párov 

Dosiahnuť pravidelné hniezdenie aspoň 30 

párov druhu v území 

Veľkosť areálu Obsadenosť 

vhodných hniezdnych 

biotopov 

Viac ako 70 % Dosiahnuť hniezdenie ruh hniezdi na viac 

ako 70 % vhodných hniezdnych biotopov. 

Hniezdny biotop Podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami 

Viac ako 30 % 

výmery rybníkov 

Viac ako 30 % rozlohy rybníkov 

s bohatým zárastom trsti a pálky so 

stabilnou hladinou vody počas hniezdneho 

obdobia, mokrade mimo rybníkov 

v hniezdnom období nevysychajú 

Potravný biotop Výmera potravných 

biotopov (lúky, polia, 

mokrade) 

Prevažna vačšina 

hniezdnych 

a potravných 

biotopov je na 

rybníkoch. 

Zachovanie rozlohy 

trvalých trávnych 

porastov na terajšej 

výmere v CHVU 

1794,8 ( 66,21% ) 

Dostatok potravných biotopov (lúk, polí 

a mokradí) bez chemických zásahov okrem 

ich aplikácie na ornej pôde a aplikácie pri 

chove rýb 
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3. Udržať súčasný priaznivý stav druhov vtákov chavkoš nočný a beluša malá.  

 

3.1. Udržať populáciu chavkoša nočného v kategórii A za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

80 hniezdnych 

párov 

Udržanie populácie druhu na priemernej 

úrovni minimálne 80 hniezdnych párov. 

Hniezdny biotop Počet ostrovov v NPR 

s vhodným porastom 

a podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami 

Minimálne 2 

ostrovy v NPR s 

vhodným porastom 

krov 

 

Viac ako 30 % 

výmery rybníkov 

Minimálne 2 ostrovy v NPR s vhodným 

porastom krov (baza, vŕba). Viac ako 30 % 

rozlohy jednotlivých rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky so stabilnou hladinou 

vody počas hniezdneho obdobia 

Potravný biotop Počet rybníkov 

s vhodnými 

podmienkami 

Minimálne 3 3 a viac rybníkov s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare a podmáčané lúky 

mimo rybničnej sústavy vysychajú až 

koncom hniezdnej sezóny (jún) 

 

3.2. Udržať populáciu beluše malej v kategórii A za splnenia nasledovných parametrov: 

Parameter Merateľnosť Cieľová hodnota Doplnkové informácie 

Veľkosť 

populácie druhu 

Počet hniezdnych 

párov 

Minimálne 20 

hniezdnych párov 

Udržanie populácie druhu na priemernej 

úrovni minimálne 20 obsadených teritórií. 

Hniezdny biotop Počet ostrovov v NPR 

s vhodným porastom 

a podiel (%) výmery 

biotopu s vhodnými 

podmienkami 

Minimálne 2 

ostrovy v NPR s 

vhodným porastom 

krov 

 

Viac ako 30 % 

výmery rybníkov 

Minimálne 2 ostrovy v NPR s vhodným 

porastom krov (baza, vŕba). Viac ako 30 % 

rozlohy jednotlivých rybníkov je s bohatým 

zárastom trsti a pálky so stabilnou hladinou 

vody počas hniezdneho obdobia 

Potravný biotop Počet rybníkov 

s vhodnými 

podmienkami 

Minimálne 3 3 a viac rybníkov s plytkou vodou vhodnou 

na lov potravy, močiare a podmáčané lúky 

mimo rybničnej sústavy vysychajú až 

koncom hniezdnej sezóny (jún) 

 

4. Prehodnotiť súčasnú právnu úpravu (vyhláška MŽP SR č. 436/2009 Z. z.) a jej relevantnosť 

pre ochranu vtáčích druhov v CHVÚ Senianske rybníky.  

 

4.1. Na základe zmapovania a monitoringu druhov, ak je potrebné, vypracovať a prerokovať 

aktualizáciu vyhlášky MŽP SR č. 436/2009 Z. z. s cieľom prehodnotenia zakázaných činností 

tak, aby boli adresné k požiadavkám predmetov ochrany. 

4.2. Vyhodnotiť adresnosť právneho rámca pre ochranu predmetov ochrany a navrhnúť potrebné 

úpravy. 

 

5. Zvýšiť environmentálne povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a 

správcami pozemkov pri ochrane vtáctva. 

 

5.1. Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej 

lokality a vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva na lokalite. 

5.2. Zapájať miestnych obyvateľov do praktickej ochrany vtáctva, zapájať vlastníkov pozemkov do 

vykonávania praktického manažmentu. 
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3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy  

V CHVÚ Senianske rybníky sa nenachádzajú lesné pozemky. 

 

3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu 

zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia  

Opatrenia na dosiahnutie operatívnych cieľov sú spracované v tabuľke č. 36. Vychádzajú hlavne zo zákona 

č. 543/2002 Z. z. a z vyhlášky MŽP SR č. 436/2009 Z. z. a v programe starostlivosti sú ďalej spresnené. 
Tieto opatrenia sú určené na dosiahnutie merateľných cieľov ochrany a opatrení. 
 

- Podľa § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na celom území Slovenska, t. j. na celej výmere CHVÚ 

Senianske rybníky (2 668,47 ha), platí, že: 

(1) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, 

alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k 

poškodzovaniu a ničeniu. 

(2) Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich 

degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany 

prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody") túto činnosť po predchádzajúcom upozornení 

obmedzí alebo zakáže. 

(3) Zakazuje sa odchytávať a usmrcovať živočíchy na miestach ich prirodzeného výskytu. Tento zákaz 

neplatí, ak sa odchytávanie alebo usmrcovanie uskutočňuje v súvislosti s vykonávaním vedeckovýskumnej 

činnosti alebo ak hrozí bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo poškodenie jeho 

majetku, alebo ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo tretia časť tohto zákona. 

(4) Každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také 

technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov. 

(5) Ak dochádza k preukázateľnému zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov na elektrických vedeniach 

alebo telekomunikačných zariadeniach, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal 

technické opatrenia zabraňujúce ich zraňovaniu a usmrcovaniu. 

(6) Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého 

stavu populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich 

migračných trás, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto 

účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, 

ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo 

technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti. 

(7) Ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu 

populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich 

migračných trás, môže orgán ochrany prírody po dohode s príslušným orgánom štátnej správy rozhodnúť, 

aby vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal opatrenia na 

obnovu migračnej priechodnosti podľa odseku 6. 

-  V § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. je o. i. upravený postup pre primerané posúdenie plánu alebo 

projektu, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom 

na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv; 

-  Podľa § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. platí, že v CHVÚ sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré 

môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany.  

-  Zakázanými činnosťami sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 436/2009 Z. z. v § 2 na celej výmere 
2 668,47 ha CHVÚ Senianske rybníky: 

a) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií a časti chráneného 

vtáčieho územia uvedeného v prílohe č. 2 okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie 

pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a osôb vykonávajúcich povinnosti 

podľa osobitných predpisov, 



Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051 

62 

b) budovanie alebo vyznačovanie turistického chodníka, bežeckej trasy alebo cyklotrasy, 

c) uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných 

verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 1. marca do 30. júna, okrem podujatí konaných v 

športových alebo rekreačných areáloch na to určených, 

d) táborenie, stanovanie alebo zakladanie ohňa okrem časti chráneného vtáčieho územia uvedeného 

v prílohe č. 2, 

e) voľný pohyb psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov alebo poľovne 

upotrebiteľného psa, 

f) zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 

g) zasahovanie do litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, vrátane vegetácie na dne vypustených rybníkov, ak 

tak určí obvodný úrad životného prostredia16, 

h) aplikovanie chemických látok, priemyselných hnojív alebo pesticídov okrem ich aplikácie na ornej pôde 

a aplikácie pri chove rýb alebo veterinárnej starostlivosti o poľovnú zver, 

i) rozorávanie trvalých trávnych porastov, okrem ich obnovy, 

j) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 30. júna 

spôsobom od okrajov do stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára, 

k) kosenie, mulčovanie alebo pasenie hospodárskych zvierat na hniezdnych lokalitách brehára 

čiernochvostého a kalužiaka červenonohého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia16. 

 

- Okrem toho, na výmere 213 ha, ktorá sa nachádza v 5. stupni ochrany, podľa § 16 zákona č. 

543/2002 Z. z.  

A. je zakázané: 

1. jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom 

alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného 

územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, 

továrenského, staničného alebo letištného priestoru; tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie 

vozidla: 

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo vlastníkovi, 

správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

b) na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce, 

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona č. 326/2005 Z. z. o 

lesoch), 

d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v 

záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo 

záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 

30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

2. vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na 

pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a 

vyznačenej cyklotrasy; tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo vlastníkovi, 

správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

b) na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce, 

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona č. 326/2005Z. z. o 

lesoch), 

d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v 

záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo 

                                                      
16 Podľa § 9 ods. 16 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1. 10. 2013), ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová 

„obvodný úrad životného prostredia“, rozumie sa tým „okresný úrad“. 
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záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 

30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami 

zastavaného územia obce; tento zákaz neplatí na pohyb: 

a) v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom rybárskeho 

práva a na pohyb správcu vodného toku, obhospodarovateľa lesa a vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, 

na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

b) na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

c) v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku 

orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní 

o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo jeho 

zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, spôsobom 

a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, 

vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami 

zastavaného územia obce; tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať 

aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb 

neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu. 

5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné 

spoločenské podujatie, Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať 

aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. 

6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, 

reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb; tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v 

sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením 

zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto 

miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. 

7. vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy 

živočíchov mimo uzavretých stavieb; tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja 

vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu 

týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu 

zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. 

8. zbierať rastliny vrátane ich plodov, tento zákaz neplatí: 

a) na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

b) na vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. 

9. organizovať spoločné poľovačky, 

10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, 

11. rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty, 

12. používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie, 

13. zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie, 

14. umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo 

propagačný pútač, alebo tabuľu, 

15. aplikovať chemické látky a hnojivá, 

16. rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných 

predpisov, 
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17. zbierať nerasty alebo skameneliny, 

18. oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, 

19. umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat, 

Tento zákaz neplatí, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojej 

úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce. 

20. vykonávať geologické práce, 

21. umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného 

toku alebo vodného diela, 

22. voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a 

poľovného psa, 

23. prikrmovať alebo vnadiť zver, 

24. zasiahnuť do lesného porastu, 

25. narušiť vegetačný a pôdny kryt, 

26. pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá, 

27. umiestniť a používať intenzívny svetelný zdroj na osvetlenie územia, 

28. rušiť pokoj a ticho, 

29. chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha, 

30. meniť stav mokrade alebo upravovať koryto vodného toku, 

31. umiestniť stavbu, 

32. vysádzať rastliny. 

Zákaz podľa bodu A. neplatí ak  

a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo dozornej 

činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, 

d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, 

e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou. Ak ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou 

záchrannou službou, na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody na vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou záchrannou službou za hranicami zastavaného 

územia obce, 

f) sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice, 

g) ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky, 

Zákaz podľa bodu A. neplatí aj, ak orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky 

(výnimku povoľuje okresný úrad v sídle kraja), vopred písomne určí, že činnosť je preukázateľne 

nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ak ide o 

monitoring a prírodovedný prieskum a výskum, vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia 

nepôvodných druhov alebo vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín. 

Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa bodu A. (výnimku povoľuje 

okresný úrad v sídle kraja) v záujme ochrany prírody a krajiny a ak činnosť významne neovplyvní stav 

predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak ide o 

a) monitoring a prírodovedný prieskum a výskum, 

b) vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov, 

c) vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín, 

d) umiestnenie informačných tabúľ a značení, 

e) činnosti súvisiace s údržbou, rekonštrukciou alebo užívaním turistických chodníkov, náučných 

chodníkov, pozemných komunikácií, stavieb a zariadení, 

f) vykonanie činností, ktorými nedôjde k zmene prírodného prostredia, 

g) ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia obyvateľov. 

 

B. sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na tieto činnosti:  

1. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, 

cyklotrasy alebo mototrasy (súhlas vydáva okresný úrad v sídle kraja), 

2. vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou 

službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému za 

hranicami zastavaného územia obce (súhlas vydáva MŽP SR), 
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3. umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na 

slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného 

územia obce (súhlas vydáva okresný úrad), 

4. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 

300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia (súhlas 

vydáva okresný úrad). 

Súhlas na vykonávanie činnosti podľa bodu B. sa nevyžaduje, ak  

a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo dozornej 

činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, 

d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, 

e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou. Ak ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou 

záchrannou službou, na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody na vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou záchrannou službou za hranicami zastavaného 

územia obce, 

f) sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice, 

g) ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky, 

Súhlas na vykonávanie činnosti podľa bodu B. sa nevyžaduje aj v prípade, ak orgán ochrany prírody, 

ktorý je príslušný na vydanie súhlasu, vopred písomne určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na 

zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ak ide o monitoring a 

prírodovedný prieskum a výskum, vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných 

druhov alebo vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín. 

 

- Na výmere 211 ha, ktorá sa nachádza v 4. stupni ochrany podľa § 15 zákona č. 543/2002 z. z. 

A. je zakázané: 

1. jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom 

alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného 

územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, 

továrenského, staničného alebo letištného priestoru; tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie 

vozidla: 

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo vlastníkovi, 

správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

b) na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce, 

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona č. 326/2005 Z. z. 

o lesoch v znení neskorších predpisov), 

d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v 

záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo 

záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 

30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto 

stanovisku. 

2. vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na 

pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a 

vyznačenej cyklotrasy, tento zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla: 

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo vlastníkovi, 

správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

b) na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce, 

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu (§ 31 zákona č. 326/2005Z. z. 

o lesoch v znení neskorších predpisov), 

d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v 

záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo 
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záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo 

navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 

30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto 

stanovisku. 

3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami 

zastavaného územia obce, 

Tento zákaz neplatí na pohyb: 

a) v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom rybárskeho 

práva a na pohyb správcu vodného toku, obhospodarovateľa lesa a vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, 

na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 

b) na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

c) v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku 

orgánu ochrany prírody (vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní 

o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo jeho 

zmeny na životné prostredie) v konaní podľa osobitného predpisu (§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu, spôsobom 

a za podmienok uvedených v tomto stanovisku. 

4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, 

vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami 

zastavaného územia obce, 

a) Tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom 

národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej 

tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené 

územie a jeho ochranné pásmo. 

b) Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením 

zdravotného stavu lesného porastu. 

5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné 

spoločenské podujatie; tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí 

návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať 

aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. 

6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, 

reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb; tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v 

sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením 

zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto 

miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. 

7. vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy 

živočíchov mimo uzavretých stavieb; tento zákaz neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja 

vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu 

týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu 

zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. 

8. zbierať rastliny vrátane ich plodov; tento zákaz neplatí: 

a) na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho 

ochranného pásma alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na 

úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo, 

a) na vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. 

9. organizovať spoločné poľovačky, 

10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, 

11. rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty, 

12. používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie, 

13. zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie, 
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14. umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo 

propagačný pútač, alebo tabuľu, 

15. aplikovať chemické látky a hnojivá, 

16. rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných 

predpisov, 

17. zbierať nerasty alebo skameneliny, 

18. oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, 

19. umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat; tento zákaz neplatí na 

miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej 

tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce. 

20. vykonávať geologické práce, 

21. umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného 

toku alebo vodného diela, 

22. voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a 

poľovného psa, 

23. prikrmovať alebo vnadiť zver. 

Zákaz činnosti podľa bodu A. neplatí, ak 

a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo dozornej 

činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, 

b) ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, 

ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, ktorými sú 

- programy starostlivosti o chránené územia, územia medzinárodného významu a chránené stromy, 

- zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach 

európskeho významu, 

- programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov, 

- programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny, 

c) orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu, vopred písomne 

určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho 

ochranné pásmo, 

d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, 

e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou. Ak ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou 

záchrannou službou, na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody na vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou záchrannou službou za hranicami zastavaného 

územia obce, 

f) sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice, 

g) ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky, 

h) ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou 

záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného 

systému vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo 

slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v 

jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa bodu A. (výnimku povoľuje 

okresný úrad v sídle kraja) v záujme ochrany prírody a krajiny, ak činnosť významne neovplyvní stav 

predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany a v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného 

záujmu. 

 

B. Činnosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 

1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo 

ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady (súhlas vydáva okresný úrad), 

2. výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické 

parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov (súhlas vydáva okresný 

úrad v sídle kraja), 

3. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, 

cyklotrasy alebo mototrasy (súhlas vydáva okresný úrad v sídle kraja), 
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4. vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou 

službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému za 

hranicami zastavaného územia obce (súhlas vydáva MŽP SR), 

5. umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na 

slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného 

územia obce (súhlas vydáva okresný úrad), 

6. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka (súhlas vydáva okresný úrad v sídle kraja), 

7. vypaľovanie bylín, stromov alebo krov (súhlas vydáva okresný úrad). 

8. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 

300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia (súhlas 

vydáva okresný úrad), 

9. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb (súhlas vydáva 

okresný úrad), 

10. vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu 

alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu (súhlas 

vydáva okresný úrad v sídle kraja), 

11. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich 

ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích jednotiek (súhlas vydáva 

okresný úrad), 

Súhlas sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto 

miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce. 

12. umiestnenie stavby (súhlas vydáva okresný úrad v sídle kraja), 

13. chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach (súhlas vydáva okresný úrad v sídle kraja). 

Súhlas na vykonávanie činnosti podľa bodu B. sa nevyžaduje, ak 

a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo dozornej 

činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, 

b) ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, 

ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, ktorými sú 

- programy starostlivosti o chránené územia, územia medzinárodného významu a chránené stromy, 

- zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach 

európskeho významu, 

- programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov, 

- programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny, 

c) orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu, vopred písomne 

určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho 

ochranné pásmo, 

d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, 

e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou. Ak ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou 

záchrannou službou, na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody na vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou záchrannou službou za hranicami zastavaného 

územia obce, 

f) sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice, 

g) ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky, 

h) ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou 

záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného 

systému vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo 

slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v 

jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti. 
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Tabuľka č. 35: Navrhované opatrenia pre dosiahnutie operatívnych cieľov 

Vysvetlivky: CHVÚ – Chránené vtáčie územie Senianske rybníky, PS – Program starostlivosti o CHVÚ 

Senianske rybníky na roky 2022 - 2051, vyhláška – vyhláška MŽP SR č. 436/2009 Z. z., zákon – zákon č. 

543/2002 Z. z. 

 

Číslo 

opatrenia 
Opatrenie Lokalita 

Opatrenie 

vyplýva z 

1.1 Operatívny cieľ pre bučiaka veľkého 

1.1.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

EFP1 zákon, PS 

1.1.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách 

EFP1 zákon, PS 

1.1.3. Zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 

15.8., usmerniť rybohospodárske činnosti na produkčných 

rybníkoch v blízkosti hniezd 

EFP1 zákon, PS 

1.1.4. Presadiť vhodný manažment porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4), ktorý 

zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a priame 

manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 zákon, PS 

1.1.5. V čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR 

Senianske rybníky, v chovných rybníkoch CH3 a CH4, 

s hniezdnymi kolóniami s výnimkou cieleného riadenia vodného 

režimu v rámci manažmentu biotopov predmetu ochrany (napr. 

cielené letnenie rybníkov). Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením 

EFP1 zákon, PS 

1.1.6. Zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich 

priaznivého stavu, zamedziť likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch CH3 

a CH4 a v NPR a zamedziť nevhodným úpravám litorálnej 

vegetácie (kosenie, presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, 

vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby 

výsledkom bolo zachovanie porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov s existujúcimi porastmi (CH3, 

CH4). Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej sústavy 

dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením. 

EFP1 zákon, PS 

1.1.7. Zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, 

zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) a zachovať potravné 

biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami 

EFP2 zákon, 

vyhláška, 

PS 

1.1.8. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch bučiaka 

veľkého s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať 

stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať 

kanály na zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu 

hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ zákon, PS 
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Číslo 

opatrenia 
Opatrenie Lokalita 

Opatrenie 

vyplýva z 

1.1.9. Vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/). 

CHVÚ zákon, 

vyhláška, 

PS 

1.1.10. Komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch 

EFP1 PS 

1.1.11. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém a ďalších dobrovoľných 

i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

EFP2 PS 

1.1.12. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

1.1.13. Zvýšiť kontrolu na dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 

prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti 

so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd 

CHVÚ zákon 

1.1.14. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 

energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s elektrickým vedením 

inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od 

úrovne napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade 

výstavby nových elektrických vedení preferovať ich podzemné 

vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou) 

CHVÚ zákon, PS 

1.1.15. Eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

CHVÚ PS 

1.1.16. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí s 

cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

1.2 Operatívny cieľ pre šabliarku modronohú 

1.2.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

CHVÚ zákon, PS 

1.2.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

je možné plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

CHVÚ zákon, PS 

1.2.3. Realizovať pravidelný monitoring stavu významných predátorov 

vajec a mláďat a potenciálne aj nepôvodných inváznych šeliem 

(norok americký, medvedik čistotný, psík medvedikovitý) 

CHVÚ zákon, PS 

1.2.4. Zabezpečiť dôslednú ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť likvidácii mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie 

a intenzívne spásanie v hniezdnej dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) 

CHVÚ zákon 

1.2.5. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch šabliarky 

modronohej s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať 

stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať 

kanály na zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu 

hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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opatrenia 
Opatrenie Lokalita 

Opatrenie 

vyplýva z 

1.2.6. Presadiť tzv. letnenie rybníkov (rybník vypustený počas celého 

vegetačného obdobia), ktorým sa vytvoria vhodné hniezdne 

podmienky pre kritériový druh každoročne na chovných rybníkoch 

CH3, CH4 a v NPR. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

1.2.7. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do aqua- 

a agroenvironmentálnych schém a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch a poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

CHVÚ PS 

1.2.8. 

 

Zamedzovať rozorávaniu lúk a zmene druhu pozemkov z TTP na 

ornú pôdu a podporovať zakladanie lúk a pasienkov 

EFP2 zákon, 

vyhláška 

1.2.9. Obnovovať zarastajúce lúky a pasienky v prípade, že bude do 

ďalších rokov zabezpečený pravidelný manažment kosením 

a/alebo spásaním 

EFP2 PS 

1.2.10. Zavádzať extenzívnu pastvu na TTP v území a v SV časti NPR 

s využitím pastiera alebo sektorovej pastvy prioritne inštalovaním 

elektrických ohradníkov, v odôvodnených prípadoch aj trvalým 

oplocovaním pozemkov so zabezpečením prechodov pre zver 

EFP2 PS 

1.2.11. V prípade potreby realizovať opatrenia na znižovanie stavov 

významných predátorov vajec a mláďat (sviňa divá, veľká čajka a 

ďalšie) v súlade s poľovníckou a ochranárskou legislatívou 

CHVÚ PS 

1.2.12. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí, lúk, pasienkov, neznižovať 

rozlohu TTP, zabraňovať prevodu TTP na ornú pôdu, zachovať 

vhodnú štruktúru krajiny 

EFP2 zákon, 

vyhláška 

1.2.13. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vtáctva s cieľom vytvoriť 

pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

1.3 Operatívny cieľ pre kalužiaka červenohého 

1.3.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

CHVÚ zákon, PS 

1.3.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

je možné plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

CHVÚ zákon, PS 

1.3.3. Realizovať pravidelný monitoring stavu významných predátorov 

vajec a mláďat a potenciálne aj nepôvodných inváznych šeliem 

(norok americký, medvedik čistotný, psík medvedikovitý) 

CHVÚ PS 

1.3.4. Zabezpečiť dôslednú ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť likvidácii mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie 

a intenzívne spásanie v hniezdnej dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

1.3.5. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch šabliarky 

modronohej s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať 

stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať 

kanály na zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu 

hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 
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opatrenia 
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vyplýva z 

1.3.6. Presadiť tzv. letnenie rybníkov (rybník vypustený počas celého 

vegetačného obdobia) ktorým sa vytvoria vhodné hniezdne 

podmienky pre kritériový druh každoročne na chovných rybníkoch 

CH3, CHV4 a v NPR. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa s opatrením 

EFP1 PS 

1.3.7. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do aqua- 

a agroenvironmentálnych schém a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch a poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

CHVÚ PS 

1.3.8. Zamedzovať rozorávaniu lúk a zmene druhu pozemkov z TTP na 

ornú pôdu a podporovať zakladanie lúk a pasienkov 

EFP2 zákon, 

vyhláška 

1.3.9. Obnovovať zarastajúce lúky a pasienky v prípade, že bude do 

ďalších rokov zabezpečený pravidelný manažment kosením 

a/alebo spásaním 

EFP2 PS 

1.3.10. Zavádzať extenzívnu pastvu na TTP v území a v severovýchodnej 

časti NPR s využitím pastiera alebo sektorovej pastvy prioritne 

inštalovaním elektrických ohradníkov, v odôvodnených prípadoch 

aj trvalým oplocovaním pozemkov so zabezpečením prechodov 

pre zver.  

EFP2 PS 

1.3.11. V prípade potreby realizovať opatrenia na znižovanie stavov 

významných predátorov vajec a mláďat (sviňa divá, veľká čajka a 

ďalšie) v súlade s poľovníckou a ochranárskou legislatívou 

CHVÚ PS 

1.3.12. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí, lúk, pasienkov, neznižovať 

rozlohu TTP, zabraňovať prevodu TTP na ornú pôdu, zachovať 

vhodnú štruktúru krajiny 

EFP2 zákon, 

vyhláška 

1.3.13. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vtáctva s cieľom vytvoriť 

pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

1.4. Operatívny cieľ pre brehára čiernochvostného  

1.4.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

CHVÚ zákon, PS 

1.4.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

je možné plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

CHVÚ zákon, PS 

1.4.3. Realizovať pravidelný monitoring stavu významných predátorov 

vajec a mláďat a potenciálne aj nepôvodných inváznych šeliem 

(norok americký, medvedik čistotný, psík medvedikovitý) 

CHVÚ zákon, PS 

1.4.4. Zabezpečiť dôslednú ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť likvidácii mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie 

a intenzívne spásanie v hniezdnej dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

1.4.5. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch šabliarky 

modronohej s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať 

stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať 

kanály na zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu 

hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 
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1.4.6. Presadiť tzv. letnenie rybníkov (rybník vypustený počas celého 

vegetačného obdobia) ktorým sa vytvoria vhodné hniezdne 

podmienky pre kritériový druh každoročne na chovných rybníkoch 

CH3, CH4 a v NPR. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

1.4.7. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do aqua- 

a agroenvironmentálnych schém a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch a poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

CHVÚ PS 

1.4.7. Zamedzovať rozorávaniu lúk a zmene druhu pozemkov z TTP na 

ornú pôdu a podporovať zakladanie lúk a pasienkov 

EFP2 zákon, 

vyhláška 

1.4.8. Obnovovať zarastajúce lúky a pasienky v prípade, že bude do 

ďalších rokov zabezpečený pravidelný manažment kosením 

a/alebo spásaním 

EFP2 PS 

1.4.9. Zavádzať extenzívnu pastvu na TTP v území a v severovýchodnej 

časti NPR s využitím pastiera alebo sektorovej pastvy prioritne 

inštalovaním elektrických ohradníkov, v odôvodnených prípadoch 

aj trvalým oplocovaním pozemkov so zabezpečením prechodov 

pre zver 

EFP2 PS 

1.4.10. V prípade potreby realizovať opatrenia na znižovanie stavov 

významných predátorov vajec a mláďat v súlade s poľovníckou 

a ochranárskou legislatívou 

CHVÚ PS 

1.4.11. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí, lúk, pasienkov, neznižovať 

rozlohu TTP, zabraňovať prevodu TTP na ornú pôdu, zachovať 

vhodnú štruktúru krajiny 

EFP2 zákon, 

vyhláška 

1.4.12. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vtáctva s cieľom vytvoriť 

pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

1.5. Operatívny cieľ pre čoríka bahenného 

1.5.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

CHVÚ zákon, PS 

1.5.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

je možné plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

CHVÚ zákon, PS 

1.5.3. Počas hniezdneho obdobia zabezpečiť stálu vodnú hladinu 

s optimálnou výškou vodného stĺpca v NPR, príp. zamedziť 

náhlym výrazným výkyvom vodnej hladiny aj v ochrannom pásme 

NPR, v CH3 a CH4 a po dohode s užívateľom aj na vybraných 

dohodnutých chovných rybníkoch. 

EFP1 PS 

1.5.4. Zamedziť úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávanie, 

vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, spásanie a pod.) ak 

to nie je nevyhnutné pre zabezpečenie vhodných hniezdnych 

biotopov pre druh 

EFP1 zákon, 

vyhláška 

1.5.5. Vylúčiť aplikáciu chemických látok vo vodných a mokraďových 

biotopoch a ich blízkosti a vylúčiť aplikáciu chemických hnojív a 

pesticídov v blízkostí rybníkov a NPR 

EFP1 zákon, 

vyhláška, 

PS 

1.5.6. Zabezpečiť údržbu južnej hrádze, výpustného a nápustného 

objektu, opravua západnej hrádze v NPR 

EFP1 PS 
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1.5.7. Vytvárať umelé hniezdne príležitosti (hniezdne podložky) na 

vhodných rybníkoch s plávajúcou vegetáciou a zabezpečeným 

vodným režimom v NPR, CH3 a CH4 

EFP1 PS 

1.5.8. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

aquaenvironmentálnych schém a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

EFP1 PS 

1.5.9. Eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

EFP1 PS 

1.5.10. Usmerniť vykonávanie činností v súvislosti s rybnikárskym 

využívaním rybníkov, zamedziť vyrušovaniu v blízkosti 

hniezdnych kolónií od 1.4. –15.8. a na rybníkoch CH3 a CH4 

a vylúčiť zarybňovanie druhmi likvidujúcimi natantnú vegetáciu 

na hniezdiskách čoríka 

EFP1 zákon, PS 

1.5.11. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí 

s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu. 

CHVÚ PS 

2.1. Operatívny cieľ pre belušu veľkú 

2.1.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu. 

EFP1 zákon, PS 

2.1.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách. 

EFP1 zákon, PS 

2.1.3. Zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 

15.8., usmerniť rybohospodárske činnosti na produkčných 

rybníkoch v blízkosti hniezd. 

EFP1 zákon, PS 

2.1.4. Presadiť vhodný manažment porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4, 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a 

priame manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

2.1.5. V čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR s 

hniezdnymi kolóniami s výnimkou cieleného riadenia vodného 

režimu v rámci manažmentu biotopov predmetu ochrany (napr. 

cielené letnenie rybníkov). Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

2.1.6. Zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich 

priaznivého stavu, zamedziť likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch CH3, 

CH4 a v NPR a zamedziť nevhodným úpravám litorálnej vegetácie 

(kosenie, presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, vypaľovanie, 

chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby výsledkom bolo 

zachovanie porastu makrofytov na rozlohe minimálne 10 % plochy 

rybníkov s existujúcimi porastmi. Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 zákon, PS 

2.1.7. Zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, 

zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) a zachovať potravné 

biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami 

EFP2 zákon, 

vyhláška, 

PS 
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2.1.8. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch beluše veľkej 

s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 

2.1.9. Vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/).  

CHVÚ zákon, 

vyhláška, 

PS 

2.1.10. Komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch 

EFP1 PS 

2.1.11. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém a ďalších dobrovoľných 

i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

EFP2 PS 

2.1.12. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

2.1.13. Zvýšiť kontrolu na dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 

prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti 

so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd 

CHVÚ zákon 

2.1.14. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 

energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s elektrickým vedením 

inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od 

úrovne napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade 

výstavby nových elektrických vedení preferovať ich podzemné 

vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou) 

CHVÚ zákon, PS 

2.1.15. Eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

CHVÚ zákon, PS 

2.1.16. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí s 

cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

2.2. Operatívny cieľ pre volavku purpurovú 

2.2.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

EFP1 zákon, PS 

2.2.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách 

EFP1 zákon, PS 

2.2.3. Zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 

15.8., usmerniť rybohospodárske činnosti na produkčných 

rybníkoch v blízkosti hniezd 

EFP1 zákon, PS 

2.2.4. Presadiť vhodný manažment porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4, v 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a 

priame manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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2.2.5. V čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR, v 

CH3, CH4 s hniezdnymi kolóniami s výnimkou cieleného riadenia 

vodného režimu v rámci manažmentu biotopov predmetu ochrany 

(napr. cielené letnenie rybníkov). Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

2.2.6. Zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich 

priaznivého stavu, zamedziť likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch CH3, 

CH4 a v NPR a zamedziťnevhodným úpravám litorálnej vegetácie 

(kosenie, presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, vypaľovanie, 

chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby výsledkom bolo 

zachovanie porastu makrofytov na rozlohe minimálne 10 % plochy 

rybníkov s existujúcimi porastmi. Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením.  

EFP1 zákon, PS 

2.2.7. Zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, 

zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) a zachovať potravné 

biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami 

EFP2 zákon, 

vyhláška, 

PS 

2.2.8. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch volavky 

purpurovej s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať 

stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať 

kanály na zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu 

hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 

2.2.9. Vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

CHVÚ zákon, 

vyhláška, 

PS 

2.2.10. Komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch 

EFP1 PS 

2.2.11. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém a ďalších dobrovoľných 

i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

EFP2 PS 

2.2.12. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny 

CHVÚ Zákon, 

vyhláška 

2.2.13. Zvýšiť kontrolu na dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 

prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti 

so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd 

CHVÚ zákon 

2.2.14. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 

energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s elektrickým vedením 

inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od 

úrovne napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade 

výstavby nových elektrických vedení preferovať ich podzemné 

vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou) 

CHVÚ zákon, PS 

2.2.15. Eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

CHVÚ PS 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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2.2.16. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí s 

cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

2.3. Operatívny cieľ pre lyžičiara bieleho 

2.3.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

EFP1 zákon, PS 

2.3.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách 

EFP1 zákon, PS 

2.3.3. Zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 

15.8., usmerniť rybohospodárske činnosti na produkčných 

rybníkoch v blízkosti hniezd 

EFP1 zákon, PS 

2.3.4. Presadiť vhodný manažment porastov makrofytov, najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4, 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a 

priame manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

2.3.5. V čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR, 

chovných rybníkoch CH3 a CH4 s hniezdnymi kolóniami s 

výnimkou cieleného riadenia vodného režimu v rámci 

manažmentu biotopov predmetu ochrany (napr. cielené letnenie 

rybníkov). Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

2.3.6. Zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich 

priaznivého stavu, zamedziť likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch CH3 

a CH4 a v NPR a zamedziť nevhodným úpravám litorálnej 

vegetácie (kosenie,presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, 

vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby 

výsledkom bolo zachovanie porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov s existujúcimi porastmi. 

Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej sústavy 

dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením. 

EFP1 zákon, PS 

2.3.7. Zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, 

zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) a zachovať potravné 

biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami 

EFP2 zákon, 

vyhláška, 

PS 

2.3.8. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch lyžičiara 

bieleho cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať 

stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať 

kanály na zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu 

hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 

2.3.9. Vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

CHVÚ zákon, 

vyhláška, 

PS 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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2.3.10. Komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch 

EFP1 PS 

2.3.11. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém a ďalších dobrovoľných 

i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

EFP2 PS 

2.3.12. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

2.3.13. Zvýšiť kontrolu na dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 

prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti 

so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd 

CHVÚ zákon 

2.3.14. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 

energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s elektrickým vedením 

inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od 

úrovne napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade 

výstavby nových elektrických vedení preferovať ich podzemné 

vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou) 

CHVÚ zákon, PS 

2.3.15. Eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

CHVÚ PS 

2.3.16. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí 

s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

2.4. Operatívny cieľ pre kaňu močiarnu 

2.4.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

EFP1 zákon, PS 

2.4.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách 

EFP1 zákon, PS 

2.4.3. Zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 

15.8., usmerniť rybohospodárske činnost na produkčných 

rybníkoch v blízkosti hniezd. 

EFP1 zákon, PS 

2.4.4. Presadiť vhodný manažment porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4 a v 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a 

priame manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

2.4.5. V čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR 

Senianske rybníky s hniezdnymi kolóniami s výnimkou cieleného 

riadenia vodného režimu v rámci manažmentu biotopov predmetu 

ochrany (napr. cielené letnenie rybníkov). Realizáciu opatrenia 

v ostatných častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 
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2.4.6. Zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich 

priaznivého stavu, zamedziť likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch CH3, 

CH4 a v NPR a zamedziť nevhodným úpravám litorálnej vegetácie 

(kosenie, presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, vypaľovanie, 

chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby výsledkom bolo 

zachovanie porastu makrofytov na rozlohe minimálne 10 % plochy 

rybníkov s existujúcimi porastmi. Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 zákon, PS 

2.4.7. Zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, 

zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) a zachovať potravné 

biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami 

EFP2 zákon, 

vyhláška, 

PS 

2.4.8. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch kane močiarnej 

s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 

2.4.9. Vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

CHVÚ zákon, 

vyhláška, 

PS 

2.4.10. Komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch 

EFP1 PS 

2.4.11. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém a ďalších dobrovoľných 

i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

EFP2 PS 

2.4.12. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

2.4.13. Zvýšiť kontrolu a dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 

prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti 

so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd 

CHVÚ zákon 

2.4.14. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 

energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s elektrickým vedením 

inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od 

úrovne napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade 

výstavby nových elektrických vedení preferovať ich podzemné 

vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou) 

CHVÚ PS 

2.4.15. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí 

s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

2.4.16. Nevykonávať mechanizované nočné kosenie porastov kultúrnych 

vysokosteblových tráv, lucernovísk, ktoré môžu slúžiť ako 

nocoviská (od 1.5. do 30.10.) 

EFP2 zákon, PS 

2.4.17. Zabezpečiť dôslednú ochranu druhu pred nelegálnym odstrelom 

a otravami (vykladanie otrávených návnad), osvetu medzi 

poľovníkmi 

CHVÚ zákon, PS 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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3.1. Operatívny cieľ pre chavkoša nočného 

3.1.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

EFP1 zákon, PS 

3.1.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách 

EFP1 zákon, PS 

3.1.3. Zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 

15.8., usmerniť rybohospodárske činnosti na produkčných 

rybníkoch v blízkosti hniezd 

EFP1 zákon, PS 

3.1.4. Presadiť vhodný manažment porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4 a v 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a 

priame manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov. Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

3.1.5. V čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR, na 

chovných rybníkoch CH3 a CH4, s hniezdnymi kolóniami s 

výnimkou cieleného riadenia vodného režimu v rámci 

manažmentu biotopov predmetu ochrany (napr. cielené letnenie 

rybníkov). Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 

3.1.6. Zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich 

priaznivého stavu, zamedziť likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch CH3, 

CH4 a v NPR a zamedziť nevhodným úpravám litorálnej vegetácie 

(kosenie, presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, vypaľovanie, 

chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby výsledkom bolo 

zachovanie porastu makrofytov na rozlohe minimálne 10 % plochy 

rybníkov s existujúcimi porastmi. Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 zákon, PS 

3.1.7. Realizovať opatrenia na zabránenie erózii brehov hniezdnych 

ostrovov v NPR ich stabilizovaním 

EFP2 zákon, PS 

3.1.8. Zachovať a obnovovať krovité porasty na hniezdnych ostrovoch, 

redukovať vzrastlé stromy prerastajúce nad úroveň krovitej etáže 

EFP2 PS 

3.1.9. Zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, 

zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) a zachovať potravné 

biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami 

EFP2 zákon, 

vyhláška, 

PS 

3.1.10. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v hniezdnych biotopoch chavkoša 

nočného s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať 

stavidlá na spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať 

kanály na zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu 

hrádzí NPR, nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 

3.1.11. Vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

CHVÚ zákon, 

vyhláška, 

PS 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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opatrenia 
Opatrenie Lokalita 

Opatrenie 

vyplýva z 

3.1.12. Komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch 

EFP1 PS 

3.1.13. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém a ďalších dobrovoľných 

i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

EFP2 PS 

3.1.14. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

3.1.15. Zvýšiť kontrolu na dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 

prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti 

so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd 

CHVÚ zákon 

3.1.16. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 

energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s elektrickým vedením 

inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od 

úrovne napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade 

výstavby nových elektrických vedení preferovať ich podzemné 

vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou) 

CHVÚ zákon, PS 

3.1.17. Eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

CHVÚ PS 

3.1.18. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí s 

cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

3.2. Operatívny cieľ pre belušu malú 

3.2.1. Realizovať pravidelný monitoring druhu za účelom zistenia 

veľkosti hniezdnej populácie a jej trendu 

EFP1 zákon, PS 

3.2.2. Realizovať pravidelný monitoring biotopov za účelom zistenia 

stavu, vhodnosti a vývoja biotopov a na základe týchto vedomostí 

plánovať ochranárske opatrenia na konkrétnych lokalitách 

EFP1 zákon, PS 

3.2.3. Zamedziť vyrušovaniu v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. do 

15.8., usmerniť rybohospodárske činnosti na produkčných 

rybníkoch v blízkosti hniezd 

EFP1 zákon, PS 

3.2.4. Presadiť vhodný manažment porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu (chovné rybníky CH3, CH4, v 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného režimu, rybiu obsádku a 

priame manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov. V prípade dostupnosti finančných prostriedkov pre 

zafinancovanie zmluvnej starostlivosti pre užívateľa pozemkov za 

obmedzenie bežného obhospodarovania, je možné dohodnúť 

s užívateľom pozemkov aj v ostatných častiach rybničnej sústavy 

realizáciu týchto opatrení. 

EFP1 PS 

3.2.5. V čase hniezdenia zabezpečiť stabilnú vodnú hladinu v NPR, 

chovné rybníky CH3 a CH4 s hniezdnymi kolóniami s výnimkou 

cieleného riadenia vodného režimu v rámci manažmentu biotopov 

predmetu ochrany (napr. cielené letnenie rybníkov). Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade súhlasu užívateľa s opatrením. 

EFP1 PS 
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3.2.6. Zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a zachovanie ich 

priaznivého stavu, zamedziť likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka úzkolistá) na rybníkoch CH3 

a CH4 a v NPR a zamedziť nevhodným úpravám litorálnej 

vegetácie (kosenie, presekávanie a spásanie v hniezdnej dobe, 

vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, aby 

výsledkom bolo zachovanie porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov s existujúcimi porastmi. 

Realizáciu opatrenia v ostatných častiach rybničnej sústavy 

dohodnúť formou zmluvnej starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením. 

EFP1 zákon, PS 

3.2.7. Realizovať opatrenia na zabránenie erózii brehov hniezdnych 

ostrovov v NPR ich stabilizovaním 

EFP2 PS 

3.2.8. Zachovať a obnovovať krovité porasty na hniezdnych ostrovoch, 

redukovať vzrastlé stromy prerastajúce nad úroveň krovitej etáže 

EFP2 PS 

3.2.9. Zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, 

zasypávanie, rozorávanie okrajov mokradí) a zachovať potravné 

biotopy v okolí hniezdisk vhodnou manipuláciou s existujúcimi 

stavidlami 

EFP2 zákon, 

vyhláška, 

PS 

3.2.10. Usmerniť vodohospodársku činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu vhniezdnych biotopoch beluše malej 

s cieľom udržať mokrade v dobrom stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu NPR) 

CHVÚ PS 

3.2.11. Vylúčiť využívanie hnojív a pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

CHVÚ zákon, 

vyhláška, 

PS 

3.2.12. Komunikáciou s užívateľmi rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení na rybníkoch 

EFP1 PS 

3.2.13. Komunikáciou s užívateľmi podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém a ďalších dobrovoľných 

i povinných opatrení na poľnohospodárskej pôde zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

EFP2 PS 

3.2.14. V rámci územnoplánovacích a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny 

CHVÚ zákon, 

vyhláška 

3.2.15. Zvýšiť kontrolu na dodržiavanie predpisov na úseku ochrany 

prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti 

so zasypávaním mokradí a znečisťovaním povrchových vôd 

CHVÚ zákon 

3.2.16. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 

energetickej infraštruktúry a kolízií vtáctva s elektrickým vedením 

inštalovaním chráničiek a odkloňovacích prvkov (v závislosti od 

úrovne napätia), prípadne umiestnením kabeláže v zemi; v prípade 

výstavby nových elektrických vedení preferovať ich podzemné 

vedenie (v súčinnosti s distribučnou spoločnosťou) 

CHVÚ zákon,PS 

3.2.17. Eliminovať riziko nezákonného odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

CHVÚ PS 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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3.2.19. Realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum vodného vtáctva a mokradí s 

cieľom vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane tohto druhu 

CHVÚ PS 

4.1 Na základe zmapovania a monitoringu druhov, ak je potrebné, predložiť aktualizáciu 

vyhlášky MŽP SR č. 436/2009 Z. z. s cieľom prehodnotenia zakázaných činností tak, aby boli 

adresné k požiadavkám predmetov ochrany 

4.1.1. Zhodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 436/2009 Z. z. z hľadiska 

dosiahnutia cieľov ochrany pre jednotlivé vtáčie druhy, určených 

v programe starostlivosti 

CHVÚ PS 

4.1.2. Na základe zmapovania a monitoringu druhov navrhnúť 

aktualizáciu vyhlášky MŽP SR č. 436/2009 Z. z., ak je potrebné 

pre dosiahnutie cieľov programu starostlivosti o CHVÚ Senianske 

rybníky 

CHVÚ PS 

4.2 Vyhodnotiť adresnosť právneho rámca pre ochranu predmetov ochrany a navrhnúť potrebné 

úpravy 
4.2.1. Vyhodnotiť, či sektorová legislatíva umožňuje realizáciu cieľov 

ochrany určených v programe starostlivosti 

CHVÚ PS 

4.2.2. Identifikovať a navrhnúť potrebné zmeny v legislatíve v prípade, 

ak je to potrebné pre realizáciu cieľov učených v programe 

starostlivosti o CHVÚ Senianske rybníky 

CHVÚ PS 

5.1. Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej 

lokality a vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva na lokalite 
5.1.1. Realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre 

miestnych obyvateľov o význame tejto lokality 

CHVÚ PS 

5.1.2. Pri investíciach do mäkkých foriem cestovného ruchu (napr. 

výstavba nových turistických chodníkov, altánkov, pozorovateľní) 

zvážiť a posúdiť tieto investície z pohľadu dopadu na predmety 

ochrany 

CHVÚ zákon 

5.1.3. Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území tak, aby 

neohrozovalo vtáky na hniezdiskách a neviedlo k zmareniu 

hniezdení 

CHVÚ PS 

5.1.4. Každoročne organizovať exkurzie s pozorovaním vtáctva pre 

verejnosť 

CHVÚ PS 

5.1.5. Pravidelne organizovať prednášky a ďalšie ekovýchovné aktivity 

na všetkých školách v obciach a mestách dotknutých CHVÚ 

CHVÚ a 

okolie 

PS 

5.1.6. Na vhodných miestach (mimo produkčných rybníkov) vybudovať 

infraštruktúru na pozorovania vtáctva (pozorovateľňu, fotokryty, 

informačné tabule, prístrešky) 

CHVÚ PS 

5.1.7. Vydávať letáky a iné vhodné propagačné materiály o lokalite 

a umiestňovať pravidelne súvisiace články aj do regionálnych 

médií a vydať film o lokalite. 

CHVÚ PS 

5.1.8. Realizovať rôzne ekovýchovné a vzdelávacie podujatia za účelom 

získať pre mapovanie a ochranu obyvateľov (napr. tábory, 

semináre, školenia a pod.) 

CHVÚ PS 

5.2. Zapájať miestnych obyvateľov do praktickej ochrany vtáctva, zapájať vlastníkov a užívateľov 

pozemkov do vykonávania praktického manažmentu 
5.2.1. Realizovať informačné aktivity pre miestnych obyvateľov o 

správnom hospodárení v CHVÚ 

CHVÚ PS 

5.2.2. Zabezpečiť dostatočné posunutie informácií vlastníkom 

a užívateľom pozemkov o možnostiach čerpania finančných 

prostriedkov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu podmienok pre 

ochranu druhov v území (využitie prostriedkov z EÚ fondov 

a štátneho rozpočtu) 

CHVÚ PS 
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5.2.3. V prípade dohody s vlastníkmi zrealizovať náhrady za obmedzenia 

v dôsledku ochrany vzácnych druhov (pozemky spadajúce do zón 

ochrany hniezd) podľa § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. 

CHVÚ PS 

5.2.4. Podporovať zmluvnú starostlivosť o územie (dohodou 

s užívateľmi pozemkov). V prípade záujmu vlastníkov uskutočniť 

výkup alebo prenájom neštátnych pozemkov a u štátnych 

pozemkov ich získať do správy príslušnej organizácie štátnej 

ochrany prírody.  

CHVÚ PS 

 

 

Realizačné aktivity navrhovaných opatrení17 

 

Praktická starostlivosť 

 

Tabuľka č. 36: Aktivita „Obnova vodného režimu, revitalizácia a manažment mokradí v CHVÚ 

Senianske rybníky“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 
SKCHVU024-01 Obnova vodného režimu, revitalizácia a 

manažment mokradí v CHVÚ Senianske rybníky  

 2. Príslušný operatívny cieľ 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.,3.2. 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 

1.1.4., 1.1.5., 1.1.8., 1.1.10., 1.1.12., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 

1.2.12., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.12., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 

1.4.12., 1.5.3., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.8., 1.5.10., 2.1.4., 

2.1.5., 2.1.8., 2.1.10., 2.1.12., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.8., 2.2.10., 

2.2.12., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.8., 2.3.10., 2.3.12., 2.4.4., 2.4.5., 

2.4.8., 2.4.10., 2.4.12., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.10., 3.1.12., 

3.1.14., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.10., 3.2.12., 3.2.14.,  

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 

Rybníky tvoria v území 709 ha (vrátane NPR a jej ochranného 

pásma) ako mokrade významné pre hniezdenie väčšiny 

predmetov ochrany. Na rybníkoch je potrebné vykonávať 

údržbu a rekonštrukcie s cieľom zlepšiť vodný režim a stav 

mokradí, resp. manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie. 

Periodické i trvalé mokrade sa nachádzajú aj v okolí rybničnej 

sústavy. Tieto mokrade boli odvodnené melioračnými kanálmi 

a potrebujú obnovu vodného režimu, či revitalizáciu, prípadne 

už boli revitalizované, ale vyžadujú ďalší manažment. 

 5. Detailnejší popis aktivít 

Aktivita bude zameraná na opravu hrádzí (najmä NPR), 

rekonštrukciu kanálov privádzajúcich vodu do územia, 

výstavbu stavidiel zadržiavajúcich vodu v mokradiach počas 

hniezdneho obdobia. Manažment mokradí zahŕňa prehlbovanie 

alebo odbahňovanie zazemnených mokradí, kosenie a 

odstraňovanie vegetácie, odstraňovanie kríkov. Ďalšie 

opatrenia (riadenie vodného režimu, rybia obsádka, priame 

manažmentové zásahy do litorálnej vegetácie a porastov 

makrofytov, cielené letnenie rybníkov, kosenie, presekávanie a 

spásanie v hniezdnej dobe, ai.) na chovných rybníkov budú 

realizované v prípade súhlasu užívateľa pozemkov a po 

dohode s ním budú využité ekonomické nástroje ochrany 

prírody, predovšetkým zmluvná starostlivosť.  

V rámci aktivity môžu byť realizované aj výkupy alebo 

                                                      
17 Prehľad predpokladaných výdavkov na jednotlivé realizačné aktivity, ako aj prehľad odhadovaných výdavkov 

v závislosti od zdrojov financovania počas obdobia realizácie programu starostlivosti, sa nachádza v tabuľkách  

č. 46-49. 
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prenájom pozemkov, v prípade ponuky alebo súhlasu zo strany 

vlastníka. 

 6. Priorita Vysoká 

 7. Miesto realizácie CHVÚ 

 8. Obdobie realizácie 
Počas celého obdobia platnosti programu starostlivosti 

s dôrazom na prvých 5 rokov realizácie. 

 9. Realizátor 
ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, vlastníci a užívatelia 

pozemkov a iní. 

10. Odhadované výdavky / rok 

Výdavky sú plánované na 2 typy aktivít. Prvou sú 

revitalizačné opatrenia, v rokoch 2022-2030 ide o veľké 

revitalizačné opatrenia. Priemerné náklady sú odhadované na 

úrovni 58 900 €/rok v rokoch 2022-2025, a 28 900 €/ rok v 

rokoch 2026-2030. Neskôr už len náklady na udržiavanie 

výsledkov a údržbu vybudovanej infraštruktúry vo výške 375 

€/rok. Celkové náklady za dobu realizácie tejto prvej aktivity 

sú 387 975 €. 

Druhou aktivitou sú činnosti spojené s ponechávaním časti 

litorálnej vegetácie, letnením rybníkov, manipuláciou vodnej 

hladiny v prospech druhov. Ich realizácia (rozsah) bude 

závisieť od dohody s obhospodarovateľom, predpokladá sa 

zmluvná starostlivosť. Max. suma odhadovaných nákladov je 

1200 €/ha/rok, čo bude závisieť od rozsahu dohodnutých 

opatrení a výmery, predpokladaný odhad v programe 

starostlivosti je 4 000 €/rok.  

V prípade záujmu a súhlasu vlastníkov by sa uskutočnili výkup 

pozemkov, (pri rybníkoch je odhadnutá suma 10 €/m2, pri TTP 

suma 0,04 €/m2). Ich realizácia je viazaná na schválenie 

projektu z fondov EÚ a v programe starostlivosti nie je 

vyčíslená náhrada. 

11. Predpokladaný zdroj financovania  
Zdroje EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje prijímateľa, iné 

zdroje18  

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie Záverečná správa po ukončení hniezdnej sezóny. 

 

Tabuľka č. 37: Aktivita „Obnova a manažment lúk a pasienkov v CHVÚ Senianske rybníky“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 
SKCHVU024-02 Obnova a manažment lúk a pasienkov 

v CHVÚ Senianske rybníky  

 2. Príslušný operatívny cieľ 1.1., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2. 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 

1.1.9., 1.1.11., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.12., 1.3.7., 

1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.12., 1.4.7., 1.4.8., 1.4.9., 1.4.10., 

1.4.12., 2.1.9., 2.1.11., 2.2.9., 2.2.11., 2.3.9., 2.3.11., 2.4.9., 

2.4.11., 2.4.17., 3.1.11., 3.1.13., 3.2.11., 3.2.13.,  

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 

Lúky a pasienky obkolesujú rybničnú sústavu. Trávnaté 

biotopy v území sú periodicky zaplavované alebo podmáčané 

s dočasnými, ale aj trvalými mokraďami v terénnych 

zníženinách. Lúky vyžadujú pravidelný manažment vo forme 

kosenia, spásania alebo menej vhodného mulčovania. Na 

niektorých lúkach dochádza v dôsledku zanedbania 

starostlivosti k ich zarastaniu a postupnému zanikaniu. 

Zarastajúce lúky je potrebné obnoviť a zabezpečiť na nich 

pravidelný manažment. 

                                                      
18 Predpokladá sa zapojenie mimovládnych organizácií, vlastníkov a užívateľov pozemkov, obcí 
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 5. Detailnejší popis aktivít 

Aktivita sa v prvých rokoch zamerá na obnovu zanedbaných 

lúk, ktoré zarastajú krovinami a menia sa na biotopy nevhodné 

pre predmety ochrany. Obnova lúk spočíva v iniciálnom 

odstránení krovitej vegetácie (vŕby, trnky, šípky), po ktorom 

musí nasledovať pravidelné kosenie alebo mulčovanie ideálne 

kombinované pastvou. Existujúce lúky a pasienky budú 

pravidelne kosené a spásané vo vhodných termínoch, kosené 

od stredu k okrajom, v jarnom období zaplavované a nebudú 

odvodňované. Súčasťou aktivity bude vybudovanie farmy 

a rozšírenie chovu dobytka na spásanie lokalít (nákup dobytka, 

koní, oviec, kôz a podobne). Potenciálne aj zavedenie 

prirodzenej pastvy veľkých kopytníkov (hovädzí dobytok, 

kone). Kontrolnou činnosťou a vydávaním súhlasov obmedziť 

používanie hnojív a chemických látok, zabrániť rozorávaniu 

lúk a zmene druhu pozemkov. 

 6. Priorita Vysoká 

 7. Miesto realizácie CHVÚ  

 8. Obdobie realizácie Počas celého obdobia platnosti programu starostlivosti. 

 9. Realizátor SOS/BirdLife Slovensko, užívatelia a vlastníci pôdy, ŠOP SR  

10. Odhadované výdavky / rok 

Realizácia aktivity si bude v rokoch 2022-2025 vyžadovať 

priemerné výdavky 29 400 €/rok a v rokoch 2026-2030 

výdavky vo výške 14 700 €/rok, zahŕňajúce všetky náklady na 

vybudovanie farmy, zabezpečenie pastvy a kosenia lúk. 

Neskôr na udržanie výsledkov si aktivita bude vyžadovať 

priemerne 6 250 €/rok. Celkové náklady na aktivitu sú 322 350 

€. 

11. Predpokladaný zdroj financovania  
Zdroje EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje prijímateľa, iné 

zdroje19  

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie Záverečná správa po ukončení hniezdnej sezóny. 

 

Tabuľka č. 38: Aktivita „Vytvorenie a úprava hniezdnych príležitostí druhov“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 
SKCHVU024-03 Vytvorenie a úprava hniezdnych 

príležitostí druhov  

 2. Príslušný operatívny cieľ 1.5., 3.1., 3.2. 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 1.5.7., 3.1.7., 3.1.8., 3.2.7., 3.2.8.,  

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 
Úprava hniezdnych ostrovov, inštalovanie umelých hniezd 

a hniezdnych príležitostí. 

 5. Detailnejší popis aktivít 

Aktivita zahŕňa najmä úpravu hniezdnych ostrovov v NPR pre 

hniezdenie chavkoša nočného a beluše malej. Zahŕňa aj úpravu 

hniezdnych ostrovčekov pre hniezdenie čoríkov bahenných. 

 6. Priorita Stredná 

 7. Miesto realizácie EFP1 

 8. Obdobie realizácie Počas celého obdobia platnosti programu starostlivosti. 

 9. Realizátor 
ŠOP SR v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, 

SOS/BirdLife Slovensko a iní 

10. Odhadované výdavky / rok 

Priemerne 1 800 €/rok v období s najvyššou intenzitou prác na 

tejto aktivite (r. 2022-2025), neskôr už rádovo nižšie náklady 

na udržiavanie výsledkov a to 100 €/rok. Celkové odhadované 

výdavky predstavujú 9 800 €. 

                                                      
19 Predpokladá sa zapojenie mimovládnych organizácií, vlastníkov a užívateľov pozemkov, obcí  
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11. Predpokladaný zdroj financovania  
Zdroje EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje prijímateľa, iné 

zdroje20  

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie 
Záverečná správa z projektu, neskôr záverečná správa 

z každoročného monitoringu hniezdnych príležitostí. 

 

Tabuľka č. 39: Aktivita „Zníženie mortality vtáctva na elektrických vedeniach a v dôsledku prirodzených 

i nepôvodných predátorov“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 

SKCHVU024-04 Zníženie mortality vtáctva na 

elektrických vedeniach a v dôsledku prirodzených 

i nepôvodných predátorov 

 2. Príslušný operatívny cieľ 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2. 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 
1.1.14., 1.2.11., 1.3.11., 1.4.11., 2.1.14., 2.2.14., 2.3.14., 

2.4.14., 3.1.16., 3.2.16. 

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 

Inštalácia zábran proti zosadaniu, resp. kolízii s vtáctvom na 

doteraz takto neošetrených vzdušných elektrických vedeniach 

a eliminácia nepôvodných alebo inváznych druhov predátorov. 

 5. Detailnejší popis aktivít 

Aktivita sa v prvých rokoch zamerá na osadenie zábran na 

vedeniach, ktoré doposiaľ neboli ošetrené a sú najviac rizikové 

z pohľadu predmetov ochrany (všetky volavkovité druhy, kaňa 

močiarna), následne v ďalších rokoch bude cieľom postupne 

inštalovať zábrany proti zosadaniu a prvky na zvýraznenie 

drôtov elektrických vedení v celom CHVÚ. Cieľom bude 

osadiť zábrany na eliminovanie kolízií (prioritne na vedeniach 

v smere východ-západ) na všetkych rizikových úsekoch 

vedení. 

 6. Priorita Vysoká 

 7. Miesto realizácie CHVÚ 

 8. Obdobie realizácie Počas celého obdobia platnosti programu starostlivosti. 

 9. Realizátor Subjekt prevádzkujúci príslušné eletrické vedenia 

10. Odhadované výdavky / rok 
Priemerne 500 €/rok v období realizácie aktivity. Celkovo 

15 000 €. 

11. Predpokladaný zdroj financovania  
Zdroje EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje prijímateľa, iné 

zdroje21  

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie Záverečná správa po ukončení hniezdnej sezóny. 

 

Monitoring bioty územia 

 

Tabuľka č. 40: Aktivita „Monitoring populácií vtákov, ich biotopov a negatívnych faktorov naň 

pôsobiacich“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 
SKCHVU024-05 Monitoring populácií vtákov, ich 

biotopov a negatívnych faktorov naň pôsobiacich 

 2. Príslušný operatívny cieľ 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2. 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 

1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1., 

1.4.2., 1.4.3., 1.5.1., 1.5.2., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 

2.3.2., 2.4.1., 2.4.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2.,  

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 
Monitorovanie výberových vtáčích druhov, ich biotopov a 

negatívnych faktorov naň pôsobiacich. 

                                                      
20 Predpokladá sa zapojenie mimovládnych organizácií, vlastníkov a užívateľov pozemkov, obcí 
21 Predpokladá sa zapojenie distribučných spoločností  
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 5. Detailnejší popis aktivít 

V prvých rokoch realizácie aktivity bude realizovaný 

podrobný monitoring populácie všetkých predmetov ochrany 

v území. U druhov ubúdajúcich a druhov v nepriaznivom stave 

bude realizovaný monitoring a výskum faktorov pôsobiacich 

na populácie. Vzhľadom na malú rozlohu územia a nízku 

početnosť druhov, ktoré sú predpetom ochrany bude sa 

vykonávať vždy monitoring celej populácie druhov. 

 6. Priorita Vysoká 

 7. Miesto realizácie CHVÚ 

 8. Obdobie realizácie Počas celého obdobia platnosti programu starostlivosti. 

 9. Realizátor ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, iné  

10. Odhadované výdavky / rok 

V prvých rokoch (2022-2023) realizácie aktivity bude 

nakúpené potrebné vybavenie a materiál, a zároveň 

realizovaný detailnejší monitoring (v rámci realizácie Life 

projektu) Odhadované náklady sú preto v tomto období vyššie 

– 16 050 € v roku 2022 a 3 550 € v roku 2023. Následne od 

roku 2024 to bude 550 €/rok. Spolu za celú dobu realizácie 

aktivity je to 35 000 €. 

11. Predpokladaný zdroj financovania  
Zdroje EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje prijímateľa, iné 

zdroje22  

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie 

Záverečná správa po ukončení hniezdnej sezóny v prípade 

finančnej podpory projektu, údaje zapísané do databáz 

príjemcu projektu. 

 

Regulovanie návštevnosti územia a zvyšovanie povedomia 

 

Tabuľka č. 41: Aktivita „Zvýšenie kontrolnej činnosti v oblasti ochrany prírody“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 
SKCHVU024-06 Zvýšenie kontrolnej činnosti v oblasti 

ochrany prírody 

 2. Príslušný operatívny cieľ 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 4.2 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 

1.1.3., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.13., 1.1.14., 1.2.4., 1.2.8., 

1.3.4., 1.3.8., 1.4.4., 1.4.8., 1.5.4., 1.5.9., 1.5.10., 2.1.3., 2.1.6., 

2.1.7., 2.1.8., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 

2.2.13., 2.2.14., 2.2.16., 2.3.3., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.13., 

2.3.14., 2.3.16., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.13., 2.4.14., 

2.4.15., 2.4.18., 3.1.3., 3.1.6., 3.1.9., 3.1.10., 3.1.15., 3.1.16., 

3.1.18., 3.2.3., 3.2.6., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.15., 3.2.16., 3.2.18., 

4.2.1., 4.2.2., 5.1.3.,  

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 
Zvýšenie kontrolnej činnosti dodržiavania platných právnych 

predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny. 

 5. Detailnejší popis aktivít 

Zvýšenie kontroly dodržiavania príslušných právnych 

predpisov, kontroly dodržiavania opatrení v ochranných 

pásmach okolo hniezd, zákazov vjazdov do lesa a na brehy 

vôd, dodržiavania podmienok vydaných rozhodnutí, 

vyjadrenia k novým zámerom a investičným aktivitám v území 

alebo jeho bezprostrednom okolí s možným dopadom na 

CHVÚ. 

 6. Priorita Stredná 

 7. Miesto realizácie CHVÚ 

 8. Obdobie realizácie Počas celého obdobia platnosti programu starostlivosti. 

                                                      
22 Predpokladá sa zapojenie mimovládnych organizácií, výskumných inštitúcií, univerzít. 
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 9. Realizátor ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, iné 

10. Odhadované výdavky / rok 

Priemerne 1 000 €/rok v prvých rokoch (r. 2022-2025) 

realizácie aktivity (rozbeh a vybavenie kontrolnej činnosti), 

neskôr už len kontrolné činnosti v menšom rozsahu s nákladmi 

100 €/rok. Celková predpokladaná výška nákladov predstavuje 

6 600 €. 

11. Predpokladaný zdroj financovania  
Zdroje EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje prijímateľa, iné 

zdroje23  

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie 
Správy z kontrolnej činnosti, prípadne záverečná správa po 

ukončení sezóny v prípade finančnej podpory projektu. 

 

Tabuľka č. 42: Aktivita „Zvýšenie povedomia a zlepšenie vzťahu obyvateľstva k CHVÚ“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 
SKCHVU024-07 Zvýšenie povedomia a zlepšenie vzťahu 

obyvateľstva k CHVÚ 

 2. Príslušný operatívny cieľ 5.1., 5.2. 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 

1.1.15., 1.1.16., 1.2.13., 1.3.13., 1.4.13., 1.5.11., 2.1.15., 

2.1.16., 2.2.15., 2.2.17., 2.3.15., 2.3.17., 2.4.16., 3.1.17., 

3.1.19., 3.2.17., 3.2.19., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 

5.1.7., 5.1.8., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. 

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 

Ekovýchovné aktivity (budovanie infraštruktúry na 

pozorovanie vtáctva, údržba a rozvíjanie Náučného chodníka 

„Vtáčím rajom“ vydávanie tlačovín, realizácia podujatí 

/Vítanie žeriavov, EuroBirdWatch/, exkurzií, web stránka a 

pod.). Poradenská činnosť pre vlastníkov/užívateľov 

pozemkov kvôli podpore získania financií za obmedzenie 

užívania z dôvodu ochrany prírody. 

 5. Detailnejší popis aktivít 

V rámci aktivity budú realizované prednášky v školách, pre 

vybrané cieľové skupiny so záujmom o problematiku 

o tematike týkajúcej sa CHVÚ a ochrany prírody v ňom, budú 

realizované exkurzie pre verejnosť, vydávané vhodné 

tlačoviny (postery, letáky, brožúry, knižky alebo iné), v 

periodickej tlači budú uverejňované vybrané aktuality 

z územia, bude udržiavaná webstránka. Bude sa realizovať 

tradičné podujatie „Vítanie žeriavov“. Súčasťou aktivity bude 

údržba existujúceho náučného chodníka „Vtáčím rajom“ 

s minimálne 15 infotabuľami, 5 pozorovacími vežami, 3 

odpočívadlami. Bude pokračovať ďalší rozvoj infraštruktúry 

pre návštevníkov (minimálne 2 nové pozorovateľne vtáctva, 

mostíky, odpočívadlá, tradičné vahadlové studne, 

infocentrum). Rovnako sa v rámci aktivity vybuduje na 

vhodnom mieste fotokryt (resp. viaceré fotokryty) na vhodnej 

lokalite pre návštevníkov územia smerujúcimi tu za účelom 

pozorovania a fotografovania vtáctva (môže byť neskôr 

spoplatnený za účelom zabezpečenia nákladov na jeho 

údržbu). Takisto bude realizovaná poradenská činnosť pre 

vlastníkov a užívateľov pozemkov zapojených do praktických 

aktivít na ochranu vtáctva. 

 6. Priorita Stredná 

 7. Miesto realizácie CHVÚ a okolie 

 8. Obdobie realizácie Počas celého obdobia platnosti programu starostlivosti. 

 9. Realizátor ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, Nadácia záchrany 

                                                      
23 Predpokladá sa zapojenie mimovládnych organizácií, obcí. 
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a obnovy Senianskeho kaštieľa, OZ Medzi Riekami, obce, iné  

10. Odhadované výdavky / rok 

V prvých rokoch realizácie programu starostlivosti bude 

z prostriedkov projektu Interreg SK-HU realizovaná obnova 

Avescentra v Sennom, ktorej odhadované náklady predstavujú 

300 000 €; ďalej vybudovanie pozorovacích veží a fotokrytov, 

infotabúľ, tlač materiálov, exkurzie, tábory, podujatia, 

prezentovanie v médiách, výstavbu infraštruktúry na 

pozorovanie vtáctva. Preto sú v tomto období odhadované 

výdavky v značne vyššej sume ako po zvyšok realizácie PS 

o CHVÚ. Neskôr je odhad výdavkov nižší, slúžiť budú na 

udržiavanie výsledkov aktivity 300 €/rok. Spolu za obdobie 

realizácie aktivity je to 477 760€. 

11. Predpokladaný zdroj financovania  
Zdroje EÚ, štátny rozpočet, vlastné zdroje prijímateľa, iné 

zdroje24 (nadačné fondy, firemné darcovstvo, dobrovoľníctvo) 

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie Záverečná správa. 

 

Usmernenie hospodárenia v území a zosúldanie protichodných záujmov 

 

Tabuľka č. 43: Aktivita „Spracovanie a predloženie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa 

vyhlasuje CHVÚ Senianske rybníky“ 

1. Názov a kód aktivity v CHVÚ 

SKCHVU024-08 Spracovanie a prerokovanie všeobecne 

záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ 

Senianske rybníky 

 2. Príslušný operatívny cieľ 4.1. 

 3. Príslušné opatrenie pre druhy 4.1.1., 4.1.2. 

 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ 

Na základe vyhodnotenia výsledkov monitoringu vtáctva sa 

v prípade potreby pripraví a prerokuje návrh všeobecne 

záväzného predpisu. 

 5. Detailnejší popis aktivít 

Na základe výsledku aktivity SKCHVU024-05 (podrobný 

monitoring 2022 – 2023) sa v rámci štúdie zhodnotí, či 

ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 436/2009 Z. z. sú 

postačujúce pre dosiahnutie cieľov ochrany. V prípade 

nutnosti zmien zoznamu zakázaných činností, predmetov 

ochrany a úpravy hraníc územia bude v rámci tejto aktivity 

vypracovaný a prerokovaný návrh všeobecne záväzného 

predpisu, ktorý uvedené nutné zmeny zohľadní. 

 6. Priorita Stredná 

 7. Miesto realizácie CHVÚ 

 8. Obdobie realizácie Od roku 2025-2027 

 9. Realizátor ŠOP SR  

10. Odhadované výdavky / rok 
Priemerne 3 750 €/rok v období realizácie aktivity (rok 2025-

2027). 

11. Predpokladaný zdroj financovania  Verejné zdroje – štátny rozpočet.  

12. Spôsob vyhodnotenia realizácie Návrh všeobecne záväzného predpisu. 

 

                                                      
24 Predpokladá sa zapojenie mimovládnych organizácií, obcí, prípadne škôl. 
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Tabuľka č. 44: Prehľad realizačných aktivít a predpokladaných výdavkov programu starostlivosti (roky 2022 – 2037) 

Kód aktivity Názov  
Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

SKCHVU024-01 

Obnova vodného režimu, revitalizácia 

a manažment mokradí v CHVÚ 

Senianske rybníky 

62900 62900 62900 62900 32900 32900 32900 32900 32900 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 

SKCHVU024-02  
Obnova a manažment lúk a pasienkov 

v CHVÚ Senianske rybníky 
29400 29400 29400 29400 14700 14700 14700 14700 14700 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 

SKCHVU024-03 
Vytváranie a úprava hniezdnych 

príležitostí 
1800 1800 1800 1800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SKCHVU024-04 

Zníženie mortality vtáctva na 

elektrických vedeniach a v dôsledku 
prirodzených i nepôvodných predátorov 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

SKCHVU024-05 

Monitoring populácií vtákov, ich 

biotopov a negatívnych faktorov naň 
pôsobiacich 

16050 3550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

SKCHVU024-06 
Zvýšenie kontrolnej činnosti v oblasti 
ochrany prírody 

1000 1000 1000 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SKCHVU024-07 
Zvýšenie povedomia a zlepšenie vzťahu 
obyvateľstva k CHVÚ 

463260 6100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

SKCHVU024-08 
Spracovanie a prerokovanie všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorým sa 

vyhlasuje CHVÚ Senianske rybníky 

0 0 0 3750 3750 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 574910 105250 96450 100200 52900 52900 49150 49150 49150 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 
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Tabuľka č. 45: Prehľad realizačných aktivít a predpokladaných výdavkov programu starostlivosti (roky 2038 – 2051) 

 

Kód aktivity Názov  
Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Rok (€) Spolu (€) 

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2022-51 

SKCHVU024-01 

Obnova vodného režimu, 

revitalizácia a manažment mokradí 

v CHVÚ Senianske rybníky 

4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 507975 

SKCHVU024-02  

Obnova a manažment lúk 

a pasienkov v CHVÚ Senianske 

rybníky 

6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 322350 

SKCHVU024-03 
Vytváranie a úprava hniezdnych 

príležitostí 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9800 

SKCHVU024-04 

Zníženie mortality vtáctva na 
elektrických vedeniach 

a v dôsledku prirodzených 

i nepôvodných predátorov 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 15000 

SKCHVU024-05 
Monitoring populácií vtákov, ich 
biotopov a negatívnych faktorov 

naň pôsobiacich 

550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 35000 

SKCHVU024-06 
Zvýšenie kontrolnej činnosti 
v oblasti ochrany prírody 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6600 

SKCHVU024-07 
Zvýšenie povedomia a zlepšenie 
vzťahu obyvateľstva k CHVÚ 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 477760 

SKCHVU024-08 

Spracovanie a prerokovanie 

všeobecne záväzného právneho 

predpisu, ktorým sa vyhlasuje 
CHVÚ Senianske rybníky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250 

Spolu 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 1385735 
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Tabuľka č. 46: Prehľad odhadovaných výdavkov na realizáciu programu starostlivosti a predpokladaných zdrojov financovania (roky 2022-2037) 

Zdroj financovania 
Rok realizácie programu starostlivosti / suma v € 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

ŠOP SR príspevok na činnosť zo 
ŠR 

5000 5000 7650 11400 8800 8800 5050 5050 5050 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 

MŽP SR prostriedky EÚ  

(Program Slovensko)25 
0 0 75055 75055 37060 37060 37060 37060 37060 0 0 0 0 0 0 0 

MŽP SR spolufinacovanie  
(Program Slovensko)25 

0 0 13245 13245 6540 6540 6540 6540 6540 0 0 0 0 0 0 0 

MŽP SR spolufinancovanie  

(LIFE Iporsen) 
34510 34510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MIRII SR spolufinancovanie 

(Interreg) 
46966  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interreg SK-HU 399211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LIFE (Iporsen) 59160 59160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iné zdroje 30063 6580 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Spolu 574910 105250 96450 100200 52900 52900 49150 49150 49150 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 

 

                                                      
25 V súčasnosti je Program Slovensko predmetom rokovaní. Aktivity uvedené v programe starostlivosti o CHVÚ sú v rámci Programu Slovensko navrhované ako oprávnené, avšak financované budú môcť byť až po jeho 

schválení (vrátane príslušných alokácií) zo strany Európskej komisie, po vyhlásení príslušnej výzvy a schválení relevantného projektu. 
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Tabuľka č. 47: Prehľad odhadovaných výdavkov na realizáciu programu starostlivosti a predpokladaných zdrojov financovania (roky 2038-2051)  

Zdroj financovania 
Rok realizácie programu starostlivosti / suma v € 

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2022-2051 

ŠOP SR príspevok na činnosť 

zo ŠR 
11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 11675 306975 

MŽP SR prostriedky EÚ 

(Program Slovensko) 25 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335410 

MŽP SR spolufinacovanie 
(Program Slovensko) 25 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59190 

MŽP SR spolufinancovanie 

(LIFE Iporsen) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69020 

MIRRI SR spolufinancovanie 

(Interreg) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46966 

Interreg SK-HU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399211 

LIFE (Iporsen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118320 

Iné zdroje 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50643 

Spolu 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12175 1385735 
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4. SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA PROGRAMU 

STAROSTLIVOSTI 

 

Tabuľka č. 48: Logická matica vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti 

 

Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

Dlhodobé ciele 

1. Zlepšiť súčasný nepriaznivý stav 

vtáčích druhov vtákov bučiak veľký, 

šabliarka modronohá, kalužiak 

červenonohý, brehár čiernochvostý 

a čorík bahenný z kategórie C na 

priaznivý stav kategórie A 

Kategória stavu 

druhov 

Pravidelné 

vyhodnotenie 

priaznivého stavu 

(raz za 5-6 rokov) 

Plní sa / neplní sa 

2. Zlepšiť súčasný priaznivý stav 

vtáčích druhov beluša veľká, volavka 

purpurová, lyžičiar biely a kaňa 

močiarna z kategórie B na kategóriu 

A  

Kategória stavu 

druhov 

Pravidelné 

vyhodnotenie 

priaznivého stavu 

(raz za 5-6 rokov) 

Plní sa / neplní sa 

3. Udržať súčasný priaznivý stav 

druhov vtákov chavkoš nočný a 

beluša malá v kategórii A  

Kategória stavu 

druhov 

Pravidelné 

vyhodnotenie 

priaznivého stavu 

(raz za 5-6 rokov) 

Plní sa / neplní sa 

4. Prehodnotiť súčasnú právnu úpravu 

(vyhláška MŽP SR č. 436/2009 Z. z.) 

a jej relevantnosť pre ochranu vtáčích 

druhov v CHVÚ Senianske rybníky 

Prehodnotená 

súčasná vyhláška 

a, ak je potrebné, 

vypracovaný 

a prerokovaný 

návrh jej 

aktualizácie  

Zoznam 

adresných 

zakázaných 

činnosti v úprave 

Plní sa (ak sú 

zákazy v zmene 

pre predmety 

ochrany adresné, 

ak sú upravené 

predmety ochrany, 

ak sú adekvátne 

upravené hranice)/ 

Plní sa čiastočne / 

Neplní sa (ak 

zmeny nie sú 

adresné, ak nie sú 

upravené 

predmety ochrany, 

ak nie sú 

adekvátne 

upravené hranice) 

5. Zvýšiť environmentálne 

povedomie miestnych obyvateľov a 

zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a 

správcami pozemkov pri ochrane 

vtáctva 

Počet oslovených 

osôb 

Prezenčné listiny, 

fotodokumentácia 

zápisy 

v kronikách 

a knihách návštev 

Plní sa / neplní sa 

Operatívne ciele 

1.1. Operatívny cieľ pre bučiaka 

veľkého  

Počet volajúcich 

samcov/hniezdny

ch párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

1.2. Operatívny cieľ pre šabliarku 

modronohú 

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

1.3. Operatívny cieľ pre kalužiaka 

červenonohého 

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

1.4. Operatívny cieľ pre brehára 

čiernochvostého 

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

1.5. Operatívny cieľ pre čoríka 

bahenného  

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

2.1. Operatívny cieľ pre belušu veľkú Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

2.2. Operatívny cieľ pre volavku 

purpurovú 

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

2.3. Operatívny cieľ pre lyžičiara 

bieleho  

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

2.4. Operatívny cieľ pre kaňu 

močiarnu 

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

3.1. Operatívny cieľ pre chavkoša 

nočného 

Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky 

Plní sa / neplní sa 

3.2. Operatívny cieľ pre belušu malú Počet hniezdnych 

párov 

Zhodnotenie po 

hniezdnej sezóne 

podľa platnej 

metodiky  

Plní sa / neplní sa 

4.1. Na základe zmapovania a 

monitoringu druhov, ak je potrebné, 

vypracovať a prerokovať aktualizáciu 

vyhlášky MŽP SR č. 436/2009 Z. z. s 

cieľom prehodnotenia zakázaných 

činností tak, aby boli adresné k 

požiadavkám predmetov ochrany 

Analýza 

z mapovania 

a monitoringu 

druhov 

a v prípade 

potreby 

vypracovaný 

a prerokovaný 

právny predpis  

Zoznam 

adresných 

zakázaných 

činnosti v úprave 

Plní sa (ak sú 

zákazy v zmene 

vyhlášky adresná)/ 

Plní sa čiastočne / 

Neplní sa (ak 

zmeny nie sú 

adresné) 

4.2. Vyhodnotiť adresnosť právneho Vyhotovená Dodaná štúdia Plní sa (ak je 



Program starostlivosti o CHVÚ Senianske rybníky na roky 2022-2051 

97 

 

Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

rámca pre ochranu predmetov 

ochrany a navrhnúť potrebné úpravy 

štúdia, prípadne 

úpravy legislatívy 

analyzujúca 

legislatívne limity 

ochrany 

predmetov 

ochrany. 

Legislatívne 

úpravy v prospech 

predmetov 

ochrany 

vypracovaná 

štúdia a ak sú 

potrebné úpravy 

legislatívy, ak sú 

prijaté) / Neplní sa 

(ak nie je 

vypracovaná 

štúdia alebo ak nie 

sú prijaté potrebné 

úpravy legislatívy) 

5.1. Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, 

propagovať myšlienku ochrany 

významnej ornitologickej lokality a 

vybudovať infraštruktúru pre 

pozorovanie vtáctva na lokalite 

Počet oslovených 

osôb 

Prezenčné listiny, 

fotodokumentácia 

zápisy 

v kronikách 

a knihách návštev 

Plní sa / neplní sa 

5.2. Zapájať miestnych obyvateľov 

do praktickej ochrany vtáctva, 

zapájať vlastníkov pozemkov do 

vykonávania praktického 

manažmentu 

Počet oslovených 

osôb 

Prezenčné listiny, 

fotodokumentácia 

zápisy 

v kronikách 

a knihách návštev 

Plní sa / neplní sa 

Opatrenia 

1.1.1. Realizovať pravidelný 

monitoring bučiaka veľkého za 

účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

Počet hniezdnych 

párov 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

1.1.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí plánovať ochranárske 

opatrenia na konkrétnych lokalitách 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.1.3. Zamedziť vyrušovaniu 

v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. 

do 15.8., usmerniť rybohospodárske 

činnosti na produkčných rybníkoch 

v blízkosti hniezd 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.1.4. Presadiť vhodný manažment 

porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu 

(chovné rybníky CH3, CH4), ktorý 

zahŕňa riadenie vodného režimu, 

rybiu obsádku a priame 

manažmentové zásahy do litorálnej 

vegetácie a porastov makrofytov. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa s 

opatrením. 

Rozloha vhodne 

manažovaných 

porastov vodných 

makrofytov 

Správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

1.1.5. V čase hniezdenia zabezpečiť 

stabilnú vodnú hladinu v NPR 

Senianske rybníky, v chovných 

rybníkoch CH3 a CH4, s hniezdnymi 

kolóniami s výnimkou cieleného 

riadenia vodného režimu v rámci 

manažmentu biotopov predmetu 

ochrany (napr. cielené letnenie 

rybníkov). Realizáciu opatrenia 

v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

stretnutí, kontrol a 

obhliadok 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

1.1.6. Zabezpečiť ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka 

úzkolistá) na rybníkoch CH3 a CH4 

a v NPR a zamedziť nevhodným 

úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, 

presekávanie a spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, 

aby výsledkom bolo zachovanie 

porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov s 

existujúcimi porastmi (CH3, CH4). 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok; 

výmera vodných 

makrofytov; 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.1.7. Zamedziť likvidácii 

mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí 

hniezdisk vhodnou manipuláciou 

s existujúcimi stavidlami 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok; 

výmera 

mokraďových 

biotopov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.1.8. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu v 

hniezdnych biotopoch bučiaka 

veľkého s cieľom udržať mokrade v 

dobrom stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

NPR) 

1.1.9 Vylúčiť využívanie hnojív a 

pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych 

porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len 

prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-

na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok; 

prehľad o 

používaní hnojív 

a pesticídov  

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.1.10. Komunikáciou s užívateľmi 

rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-

environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení 

na rybníkoch 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity. 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

1.1.11. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém 

a ďalších dobrovoľných i povinných 

opatrení na poľnohospodárskej pôde 

zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity; 

ich výsledky. 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

1.1.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky. 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.1.13. Zvýšiť kontrolu 

na dodržiavanie predpisov na úseku 

ochrany prírody, vodného a 

odpadového hospodárstva, najmä 

v súvislosti so zasypávaním mokradí 

a znečisťovaním povrchových vôd 

Počet kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Správy z kontrol 

územia, 

stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.1.14. Celoplošne eliminovať riziko 

zranení na konštrukciách energetickej 

infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním 

chráničiek a odkloňovacích prvkov (v 

závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v 

zemi; v prípade výstavby nových 

elektrických vedení preferovať ich 

podzemné vedenie (v súčinnosti s 

distribučnou spoločnosťou) 

Dĺžka vedení so 

zábranami proti 

sadaniu / kolíziám 

vtáctva 

Zhodnotenie raz 

za päť rokov 

Plní sa (ak dĺžka 

rastie) / neplní sa 

(ak rdĺžka 

stagnuje alebo 

klesá) 

1.1.15. Eliminovať riziko 

nezákonného odstrelu osvetou 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

Stanoviská 

príslušných 

Plní sa / neplní sa 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

v poľovníckych združeniach kontrol 

a obhliadok, 

stretnutí so 

zainteresovanými 

a ich výsledky 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

1.1.16. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí s cieľom 

vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane 

tohto druhu 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.2.1. Realizovať pravidelný 

monitoring šabliarky modronohej za 

účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

Počet hniezdnych 

párov 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

1.2.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí je možné plánovať 

ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.2.3. Realizovať pravidelný 

monitoring stavu významných 

predátorov vajec a mláďat 

a potenciálne aj nepôvodných 

inváznych šeliem (norok americký, 

medvedik čistotný, psík 

medvedikovitý) 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.2.4. Zabezpečiť dôslednú ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej 

vegetácie (kosenie, presekávanie 

a intenzívne spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol a 

obhliadok 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.2.5. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch šabliarky 

modronohej s cieľom udržať mokrade 

v dobrom stave (vybudovať stavidlá 

na spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

a rybníkov 

1.2.6. Presadiť tzv. letnenie rybníkov 

(rybník vypustený počas celého 

vegetačného obdobia), ktorým sa 

vytvoria vhodné hniezdne podmienky 

pre kritériový druh každoročne na 

chovných rybníkoch CH3, CH4 a v 

NPR. Realizáciu opatrenia 

v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

realizácia letnenia 

rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.2.7. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do aqua- 

a agroenvironmentálnych schém 

a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch a 

poľnohospodárskej pôde zameraných 

na ochranu mokradí a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky. 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

1.2.8. Zamedzovať rozorávaniu lúk 

a zmene druhu pozemkov z TTP na 

ornú pôdu a podporovať zakladanie 

lúk a pasienkov 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.2.9. Obnovovať zarastajúce lúky 

a pasienky v prípade, že bude do 

ďalších rokov zabezpečený 

pravidelný manažment kosením 

a/alebo spásaním 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok; 

plocha 

obnovených lúk a 

pasienkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

1.2.10. Zavádzať extenzívnu pastvu 

na TTP v území a v severovýchodnej 

časti NPR s využitím pastiera alebo 

sektorovej pastvy prioritne 

inštalovaním elektrických 

ohradníkov, v odôvodnených 

prípadoch aj trvalým oplocovaním 

pozemkov so 

zabezpečením prechodov pre zver 

Plocha pasienkov 

so zavedenou 

extenzívnou/priro

dzenou pastvou 

Správy 

z realizácie 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

1.2.11. V prípade potreby realizovať 

opatrenia na znižovanie stavov 

významných predátorov vajec 

a mláďat v súlade s poľovníckou 

a ochranárskou legislatívou 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

realizované 

opatrenia a počty 

regulovaných 

jedincov 

predátorov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

aktivity 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

1.2.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí, lúk, 

pasienkov, neznižovať rozlohu TTP, 

zabraňovať prevodu TTP na ornú 

pôdu, zachovať vhodnú štruktúru 

krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk. 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.2.13. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vtáctva s cieľom vytvoriť pozitívny 

vzťah k ochrane tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a ich výsledky 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

1.3.1. Realizovať pravidelný 

monitoring kalužiaka červenonohého 

za účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

1.3.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí je možné plánovať 

ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií a ich 

výsledky 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.3.3. Realizovať pravidelný 

monitoring stavu významných 

predátorov vajec a mláďat 

a potenciálne aj nepôvodných 

inváznych šeliem (norok americký, 

medvedik čistotný, psík 

medvedikovitý) 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií a ich 

výsledky 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.3.4. Zabezpečiť dôslednú ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej 

vegetácie (kosenie, presekávanie 

a intenzívne spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.3.5. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch šabliarky 

modronohej s cieľom udržať mokrade 

v dobrom stave (vybudovať stavidlá 

na spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

mokradí 

a rybníkov 

1.3.6. Presadiť tzv. letnenie rybníkov 

(rybník vypustený počas celého 

vegetačného obdobia) ktorým sa 

vytvoria vhodné hniezdne podmienky 

pre kritériový druh každoročne na 

chovných rybníkoch CH3, CHV4 a v 

NPR. Realizáciu opatrenia 

v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením.. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

realizácia letnenia 

rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.3.7. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do aqua- 

a agroenvironmentálnych schém 

a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch a 

poľnohospodárskej pôde zameraných 

na ochranu mokradí a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

1.3.8. Zamedzovať rozorávaniu lúk 

a zmene druhu pozemkov z TTP na 

ornú pôdu a podporovať zakladanie 

lúk a pasienkov 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.3.9. Obnovovať zarastajúce lúky 

a pasienky v prípade, že bude do 

ďalších rokov zabezpečený 

pravidelný manažment kosením 

a/alebo spásaním 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok; 

plocha 

obnovených lúk a 

pasienkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

1.3.10. Zavádzať extenzívnu pastvu 

na TTP v území a v severovýchodnej 

časti NPR s využitím pastiera alebo 

sektorovej pastvy prioritne 

inštalovaním elektrických 

ohradníkov, v odôvodnených 

prípadoch aj trvalým oplocovaním 

pozemkov so 

zabezpečením prechodov pre zver 

Plocha pasienkov 

so zavedenou 

extenzívnou/priro

dzenou pastvou 

Správy 

z realizácie 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

1.3.11. V prípade potreby realizovať 

opatrenia na znižovanie stavov 

významných predátorov vajec 

a mláďat (sviňa divá, veľká čajka a 

ďalšie) v súlade s poľovníckou 

a ochranárskou legislatívou 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

realizované 

opatrenia a počty 

regulovaných 

jedincov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

aktivity 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

predátorov 

1.3.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí, lúk, 

pasienkov, neznižovať rozlohu TTP, 

zabraňovať prevodu TTP na ornú 

pôdu, zachovať vhodnú štruktúru 

krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.3.13. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vtáctva s cieľom vytvoriť pozitívny 

vzťah k ochrane tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a pod. 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

1.4.1. Realizovať pravidelný 

monitoring brehára čiernochvostého 

za účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

1.4.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí je možné plánovať 

ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií a ich 

výsledky 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.4.3. Realizovať pravidelný 

monitoring stavu významných 

predátorov vajec a mláďat 

a potenciálne aj nepôvodných 

inváznych šeliem (norok americký, 

medvedik čistotný, psík 

medvedikovitý) 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií a ich 

výsledky 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.4.4. Zabezpečiť dôslednú ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a nevhodným úpravám litorálnej 

vegetácie (kosenie, presekávanie 

a intenzívne spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.4.5. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch šabliarky 

modronohej s cieľom udržať mokrade 

v dobrom stave (vybudovať stavidlá 

na spomalenie odtoku vody, opraviť 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

1.4.6. Presadiť tzv. letnenie rybníkov 

(rybník vypustený počas celého 

vegetačného obdobia) ktorým sa 

vytvoria vhodné hniezdne podmienky 

pre kritériový druh každoročne na 

chovných rybníkoch CH3, CH4 a v 

NPR. Realizáciu opatrenia 

v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

realizácia letnenia 

rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.4.7. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do aqua- 

a agroenvironmentálnych schém 

a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch a 

poľnohospodárskej pôde zameraných 

na ochranu mokradí a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

1.4.8. Zamedzovať rozorávaniu lúk 

a zmene druhu pozemkov z TTP na 

ornú pôdu a podporovať zakladanie 

lúk a pasienkov 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.4.9. Obnovovať zarastajúce lúky 

a pasienky v prípade, že bude do 

ďalších rokov zabezpečený 

pravidelný manažment kosením 

a/alebo spásaním 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok; 

plocha 

obnovených lúk a 

pasienkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

1.4.10. Zavádzať extenzívnu pastvu 

na TTP v území a v severovýchodnej 

časti NPR s využitím pastiera alebo 

sektorovej pastvy prioritne 

inštalovaním elektrických 

ohradníkov, v odôvodnených 

prípadoch aj trvalým oplocovaním 

pozemkov so 

zabezpečením prechodov pre zver 

Plocha pasienkov 

so zavedenou 

extenzívnou/priro

dzenou pastvou 

Správy 

z realizácie 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

1.4.11. V prípade potreby realizovať 

opatrenia na znižovanie stavov 

významných predátorov vajec 

a mláďat (sviňa divá, veľká čajka a 

ďalšie) v súlade s poľovníckou 

a ochranárskou legislatívou 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

realizované 

opatrenia a počty 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

regulovaných 

jedincov 

predátorov 

z realizácie 

aktivity 

1.4.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí, lúk, 

pasienkov, neznižovať rozlohu TTP, 

zabraňovať prevodu TTP na ornú 

pôdu, zachovať vhodnú štruktúru 

krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.4.13. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vtáctva s cieľom vytvoriť pozitívny 

vzťah k ochrane tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a pod. 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

1.5.1. Realizovať pravidelný 

monitoring čoríka bahenného za 

účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

1.5.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí je možné plánovať 

ochranárske opatrenia na konkrétnych 

lokalitách 

Počet 

záverečných 

správ/štúdií a ich 

výsledky 

Záverečné 

správy/štúdie 

z monitoringov 

Plní sa / neplní sa 

1.5.3. Počas hniezdneho obdobia 

zabezpečiť stálu vodnú hladinu 

s optimálnou výškou vodného stĺpca 

v NPR, príp. zamedziť náhlym 

výrazným výkyvom vodnej hladiny aj 

v ochrannom pásme NPR, v CH3 a 

CH4 a po dohode s užívateľom aj na 

vybraných dohodnutých chovných 

rybníkoch. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.5.4. Zamedziť úpravám litorálnej 

vegetácie (kosenie, presekávanie, 

vypaľovanie, chemické ošetrovanie, 

vyhŕňanie, spásanie a pod.) ak to nie 

je nevyhnutné pre zabezpečenie 

vhodných hniezdnych biotopov pre 

druh 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky  

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.5.5. Vylúčiť aplikáciu chemických 

látok vo vodných a mokraďových 

biotopov a ich blízkosti a vylúčiť 

aplikáciu chemických hnojív a 

pesticídov v blízkostí rybníkov a 

NPR 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol a 

obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.5.6. Zabezpečiť údržbu južnej Dĺžka Správy Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

hrádze, výpustného a nápustného 

objektu, opravu západnej hrádze v 

NPR 

udržiavaných 

hrádzí a objektov, 

dĺžka opravených 

hrádzí 

a nápustného 

kanála 

z realizácie 

projektov 

1.5.7. Vytvárať umelé hniezdne 

príležitosti (hniezdne podložky) na 

vhodných rybníkoch s plávajúcou 

vegetáciou a zabezpečeným vodným 

režimom v NPR, CH3 a CH4 

Počet 

inštalovaných 

umelých 

hniezdnych 

podložiek 

Správy 

z realizácie 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

1.5.8. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

aquaenvironmentálnych schém 

a ďalších možných i povinných 

opatrení na rybníkoch zameraných na 

ochranu mokradí a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

1.5.9. Eliminovať riziko nezákonného 

odstrelu osvetou v poľovníckych 

združeniach 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

1.5.10. Usmerniť vykonávanie 

činností v súvislosti s rybnikárskym 

využívaním rybníkov, zamedziť 

vyrušovaniu v blízkosti hniezdnych 

kolónií od 1.4. – 15.8. a na rybníkoch 

CH3 a CH4 vylúčiť zarybňovanie 

druhmi likvidujúcimi natantnú 

vegetáciu na hniezdiskách čoríka 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

1.5.11. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí s cieľom 

vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane 

tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a pod. 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

2.1.1. Realizovať pravidelný 

monitoring beluše veľkej za účelom 

zistenia veľkosti hniezdnej populácie 

a jej trendu 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

2.1.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí plánovať ochranárske 

Rozloha 

monitorovaných a 

vhodných 

biotopov a ich 

výsledky 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

opatrenia na konkrétnych lokalitách 

2.1.3. Zamedziť vyrušovaniu 

v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. 

do 15.8., usmerniť rybohospodárske 

činnosti na produkčných rybníkoch 

v blízkosti hniezd 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

2.1.4. Presadiť vhodný manažment 

porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu 

(chovné rybníky CH3, CH4, NPR), 

ktorý zahŕňa riadenie vodného 

režimu, rybiu obsádku a priame 

manažmentové zásahy do litorálnej 

vegetácie a porastov makrofytov. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera  

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.1.5. V čase hniezdenia zabezpečiť 

stabilnú vodnú hladinu v NPR s 

hniezdnymi kolóniami s výnimkou 

cieleného riadenia vodného režimu v 

rámci manažmentu biotopov 

predmetu ochrany. Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

rybníkov so 

stabilnou vodnou 

hladinou 

v hniezdnom 

období 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

monitoringu 

Plní sa / neplní sa 

2.1.6. Zabezpečiť ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka 

úzkolistá) na rybníkoch CH3, CH4 

a v NPR a zamedziť nevhodným 

úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, 

presekávanie a spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, 

aby výsledkom bolo zachovanie 

porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov 

s existujúcimi porastmi. Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.1.7. Zamedziť likvidácii 

mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí 

hniezdisk vhodnou manipuláciou 

s existujúcimi stavidlami 

a obhliadok, 

výmera 

mokraďových 

biotopov 

organizácie 

ochrany prírody 

2.1.8. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch beluše veľkej 

s cieľom udržať mokrade v dobrom 

stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

2.1.9 Vylúčiť využívanie hnojív a 

pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych 

porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len 

prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-

na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok; 

prehľad 

o používaní 

hnojív a 

pesticídov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.1.10. Komunikáciou s užívateľmi 

rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-

environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení 

na rybníkoch 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

2.1.11. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém 

a ďalších dobrovoľných i povinných 

opatrení na poľnohospodárskej pôde 

zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

2.1.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.1.13. Zvýšiť kontrolu 

na dodržiavanie predpisov na úseku 

ochrany prírody, vodného a 

odpadového hospodárstva, najmä 

v súvislosti so zasypávaním mokradí 

Počet kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Správy z kontrol 

územia, 

stanoviská 

príslušných 

úradov, 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

a znečisťovaním povrchových vôd organizácie 

ochrany prírody 

2.1.14. Celoplošne eliminovať riziko 

zranení na konštrukciách energetickej 

infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním 

chráničiek a odkloňovacích prvkov (v 

závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v 

zemi; v prípade výstavby nových 

elektrických vedení preferovať ich 

podzemné vedenie (v súčinnosti s 

distribučnou spoločnosťou) 

Dĺžka vedení so 

zábranami proti 

sadaniu / kolíziám 

vtáctva 

Zhodnotenie raz 

za päť rokov 

Plní sa (ak dĺžka 

rastie) / neplní sa 

(ak rdĺžka 

stagnuje alebo 

klesá) 

2.1.15. Eliminovať riziko 

nezákonného odstrelu osvetou 

v poľovníckych združeniach 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

2.1.16. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí s cieľom 

vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane 

tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a ich výsledky 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

2.2.1. Realizovať pravidelný 

monitoring volavky purpurovej za 

účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

2.2.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí plánovať ochranárske 

opatrenia na konkrétnych lokalitách 

Rozloha 

monitorovaných a 

vhodných 

biotopov, 

výsledky 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

2.2.3. Zamedziť vyrušovaniu 

v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. 

do 15.8., usmernenie 

rybohospodárskych činností na 

produkčných rybníkoch v blízkosti 

hniezd 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

2.2.4. Presadiť vhodný manažment 

porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu 

(chovné rybníky CH3, CH4, v NPR), 

ktorý zahŕňa riadenie vodného 

režimu, rybiu obsádku a priame 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera porastov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

manažmentové zásahy do litorálnej 

vegetácie a porastov makrofytov. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

2.2.5. V čase hniezdenia zabezpečiť 

stabilnú vodnú hladinu v NPR, v 

CH3, CH4 s hniezdnymi kolóniami s 

výnimkou cieleného riadenia 

vodného režimu v rámci manažmentu 

biotopov predmetu ochrany. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

rybníkov so 

stabilnou vodnou 

hladinou 

v hniezdnom 

období 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

monitoringu 

Plní sa / neplní sa 

2.2.6. Zabezpečiť ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka 

úzkolistá) na rybníkoch CH3, CH4 

a v NPR a zamedziťnevhodným 

úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, 

presekávanie a spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, 

aby výsledkom bolo zachovanie 

porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov s 

existujúcimi porastmi. Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.2.7. Zamedziť likvidácii 

mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí 

hniezdisk vhodnou manipuláciou 

s existujúcimi stavidlami 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera 

mokraďových 

biotopov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.2.8. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch volavky 

purpurovej s cieľom udržať mokrade 

v dobrom stave (vybudovať stavidlá 

na spomalenie odtoku vody, opraviť 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

2.2.9. Vylúčiť využívanie hnojív a 

pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych 

porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len 

prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-

na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

prehľad 

o používaní 

hnojív a 

pesticídov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.2.10. Komunikáciou s užívateľmi 

rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-

environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení 

na rybníkoch 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

2.2.11. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém 

a ďalších dobrovoľných i povinných 

opatrení na poľnohospodárskej pôde 

zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

2.2.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.2.13. Zvýšiť kontrolu 

na dodržiavanie predpisov na úseku 

ochrany prírody, vodného a 

odpadového hospodárstva, najmä 

v súvislosti so zasypávaním mokradí 

a znečisťovaním povrchových vôd 

Počet kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Správy z kontrol 

územia, 

stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

2.2.14. Celoplošne eliminovať riziko 

zranení na konštrukciách energetickej 

infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním 

chráničiek a odkloňovacích prvkov (v 

závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v 

zemi; v prípade výstavby nových 

elektrických vedení preferovať ich 

Dĺžka vedení so 

zábranami proti 

sadaniu / kolíziám 

vtáctva 

Zhodnotenie raz 

za päť rokov 

Plní sa (ak dĺžka 

rastie) / neplní sa 

(ak rdĺžka 

stagnuje alebo 

klesá) 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

podzemné vedenie (v súčinnosti s 

distribučnou spoločnosťou) 

2.2.15. Eliminovať riziko 

nezákonného odstrelu osvetou 

v poľovníckych združeniach 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi a ich 

výsledky. 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

2.2.16. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí s cieľom 

vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane 

tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a ich výsledky 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

2.3.1. Realizovať pravidelný 

monitoring lyžičiara bieleho za 

účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

2.3.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí plánovať ochranárske 

opatrenia na konkrétnych lokalitách 

Rozloha 

monitorovaných a 

vhodných 

biotopov 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

2.3.3. Zamedziť vyrušovaniu 

v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. 

do 15.8., usmerniť rybohospodárske 

činnosti na produkčných rybníkoch 

v blízkosti hniezd 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

2.3.4. Presadiť vhodný manažment 

porastov makrofytov, najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu 

(chovné rybníky CH3, CH4, NPR), 

ktorý zahŕňa riadenie vodného 

režimu, rybiu obsádku a priame 

manažmentové zásahy do litorálnej 

vegetácie a porastov makrofytov. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok 

a výmera porastov 

makrofytov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.3.5. V čase hniezdenia zabezpečiť 

stabilnú vodnú hladinu v NPR, 

chovných rybníkoch CH3 a CH4 s 

hniezdnymi kolóniami s výnimkou 

cieleného riadenia vodného režimu v 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

rybníkov so 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

rámci manažmentu biotopov 

predmetu ochrany (napr. cielené 

letnenie rybníkov). Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

stabilnou vodnou 

hladinou 

v hniezdnom 

období 

správy 

z realizácie 

monitoringu 

2.3.6. Zabezpečiť ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka 

úzkolistá) na rybníkoch CH3 a CH4 

a v NPR a zamedziť nevhodným 

úpravám litorálnej vegetácie 

(kosenie,presekávanie a spásanie v 

hniezdnej dobe, vypaľovanie, 

chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a 

pod.) tak, aby výsledkom bolo 

zachovanie porastu makrofytov na 

rozlohe minimálne 10 % plochy 

rybníkov s existujúcimi porastmi. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera vodných 

makrofytov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.3.7. Zamedziť likvidácii 

mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí 

hniezdisk vhodnou manipuláciou 

s existujúcimi stavidlami 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera 

mokraďových 

biotopov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.3.8. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch lyžičiara 

bieleho s cieľom udržať mokrade v 

dobrom stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

2.3.9 Vylúčiť využívanie hnojív a 

pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych 

porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

prehľad 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-

na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

o používaní 

hnojív a 

pesticídov 

2.3.10. Komunikáciou s užívateľmi 

rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-

environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení 

na rybníkoch 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

2.3.11. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém 

a ďalších dobrovoľných i povinných 

opatrení na poľnohospodárskej pôde 

zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

2.3.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.3.13. Zvýšiť kontrolu 

na dodržiavanie predpisov na úseku 

ochrany prírody, vodného a 

odpadového hospodárstva, najmä 

v súvislosti so zasypávaním mokradí 

a znečisťovaním povrchových vôd 

Počet kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Správy z kontrol 

územia, 

stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

2.3.14. Celoplošne eliminovať riziko 

zranení na konštrukciách energetickej 

infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním 

chráničiek a odkloňovacích prvkov (v 

závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v 

zemi; v prípade výstavby nových 

elektrických vedení preferovať ich 

podzemné vedenie (v súčinnosti s 

distribučnou spoločnosťou) 

Dĺžka vedení so 

zábranami proti 

sadaniu / kolíziám 

vtáctva 

Zhodnotenie raz 

za päť rokov 

Plní sa (ak dĺžka 

rastie) / neplní sa 

(ak rdĺžka 

stagnuje alebo 

klesá) 

2.3.15. Eliminovať riziko 

nezákonného odstrelu osvetou 

v poľovníckych združeniach 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

2.3.16. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí s cieľom 

vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane 

tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a pod. 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

2.4.1. Realizovať pravidelný 

monitoring kane močiarnej za účelom 

zistenia veľkosti hniezdnej populácie 

a jej trendu 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

2.4.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí plánovať ochranárske 

opatrenia na konkrétnych lokalitách 

Rozloha 

monitorovaných a 

vhodných 

biotopov 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

2.4.3. Zamedziť vyrušovaniu 

v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. 

do 15.8., usmerniť rybohospodárske 

činnosti na produkčných rybníkoch 

v blízkosti hniezd 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

2.4.4. Presadiť vhodný manažment 

porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu 

(chovné rybníky CH3, CH4 a v 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného 

režimu, rybiu obsádku a priame 

manažmentové zásahy do litorálnej 

vegetácie a porastov makrofytov. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera porastov 

makrofytov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.4.5. V čase hniezdenia zabezpečiť 

stabilnú vodnú hladinu v NPR 

Senianske rybníky s hniezdnymi 

kolóniami s výnimkou cieleného 

riadenia vodného režimu v rámci 

manažmentu biotopov predmetu 

ochrany (napr. cielené letnenie 

rybníkov). Realizáciu opatrenia 

v ostatných častiach rybničnej 

sústavy dohodnúť formou zmluvnej 

starostlivosti, v prípade súhlasu 

užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

rybníkov so 

stabilnou vodnou 

hladinou 

v hniezdnom 

období 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

monitoringu 

Plní sa / neplní sa 

2.4.6. Zabezpečiť ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka 

úzkolistá) na rybníkoch CH3, CH4 a 

v NPR a zamedziť nevhodným 

úpravám litorálnej vegetácie 

(kosenie, presekávanie a spásanie v 

hniezdnej dobe, vypaľovanie, 

chemické ošetrovanie, vyhŕňanie a 

pod.) tak, aby výsledkom bolo 

zachovanie porastu makrofytov na 

rozlohe minimálne 10 % plochy 

rybníkov s existujúcimi porastmi. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

výmera vodných 

makrofytov 

ochrany prírody 

2.4.7. Zamedziť likvidácii 

mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí 

hniezdisk vhodnou manipuláciou 

s existujúcimi stavidlami 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera 

mokraďových 

biotopov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.4.8. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch bučiaka 

veľkého s cieľom udržať mokrade v 

dobrom stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

2.4.9. Vylúčiť využívanie hnojív a 

pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych 

porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len 

prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-

na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

prehľad 

o používaní 

hnojív a 

pesticídov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.4.10. Komunikáciou s užívateľmi 

rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-

environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

na rybníkoch realizácii aktivity 

a ich výsledky 

2.4.11. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém 

a ďalších dobrovoľných i povinných 

opatrení na poľnohospodárskej pôde 

zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky. 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

2.4.12. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.4.13. Zvýšiť kontrolu 

na dodržiavanie predpisov na úseku 

ochrany prírody, vodného a 

odpadového hospodárstva, najmä 

v súvislosti so zasypávaním mokradí 

a znečisťovaním povrchových vôd 

Počet kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Správy z kontrol 

územia, 

stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

2.4.14. Celoplošne eliminovať riziko 

zranení na konštrukciách energetickej 

infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním 

chráničiek a odkloňovacích prvkov (v 

závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v 

zemi; v prípade výstavby nových 

elektrických vedení preferovať ich 

podzemné vedenie (v súčinnosti s 

distribučnou spoločnosťou) 

Dĺžka vedení so 

zábranami proti 

sadaniu / kolíziám 

vtáctva 

Zhodnotenie raz 

za päť rokov 

Plní sa (ak dĺžka 

rastie) / neplní sa 

(ak rdĺžka 

stagnuje alebo 

klesá) 

2.4.15. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a ich výsledky 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

2.4.16. Nevykonávať mechanizované 

nočné kosenie porastov kultúrnych 

vysokosteblových tráv, lucernovísk, 

ktoré môžu slúžiť ako nocoviská (od 

1.5. do 30.10.) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

2.4.17. Zabezpečiť dôslednú ochranu 

druhu pred nelegálnym odstrelom 

a otravami (vykladanie otrávených 

návnad), osvetu medzi poľovníkmi 

Počet kontrol, 

obhliadok 

a stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi a ich 

výsledky 

Správy 

z realizácie 

projektov, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

3.1.1. Realizovať pravidelný 

monitoring chavkoša nočného za 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

účelom zistenia veľkosti hniezdnej 

populácie a jej trendu 

zadané do 

databázy 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

3.1.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí plánovať ochranárske 

opatrenia na konkrétnych lokalitách 

Rozloha 

monitorovaných a 

vhodných 

biotopov 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

3.1.3. Zamedziť vyrušovaniu 

v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. 

do 15.8., usmerniť rybohospodárske 

činnosti na produkčných rybníkoch 

v blízkosti hniezd 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol a 

obhliadok 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.1.4. Presadiť vhodný manažment 

porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu 

(chovné rybníky CH3, CH4 a v 

NPR), ktorý zahŕňa riadenie vodného 

režimu, rybiu obsádku a priame 

manažmentové zásahy do litorálnej 

vegetácie a porastov makrofytov. 

Realizáciu opatrenia v ostatných 

častiach rybničnej sústavy dohodnúť 

formou zmluvnej starostlivosti, 

v prípade súhlasu užívateľa 

s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera porastov 

makrofytov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.1.5. V čase hniezdenia zabezpečiť 

stabilnú vodnú hladinu v NPR, na 

chovných rybníkoch CH3 a CH4, 

s hniezdnymi kolóniami s výnimkou 

cieleného riadenia vodného režimu v 

rámci manažmentu biotopov 

predmetu ochrany (napr. cielené 

letnenie rybníkov). Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

rybníkov so 

stabilnou vodnou 

hladinou 

v hniezdnom 

období 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

monitoringu 

Plní sa / neplní sa 

3.1.6. Zabezpečiť ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka 

úzkolistá) na rybníkoch CH3, CH4 a 

v NPR a zamedziť nevhodným 

úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, 

presekávanie a spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, 

aby výsledkom bolo zachovanie 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera vodných 

makrofytov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov 

s existujúcimi porastmi. Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

3.1.7. Realizovať opatrenia na 

zabránenie erózii brehov hniezdnych 

ostrovov v NPR ich stabilizovaním 

Počet 

realizovaných 

projektov, počet 

ostrovov so 

stabilizovanými 

brehmi 

Správy 

z realizovaných 

projektov 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.1.8. Zachovať a obnovovať krovité 

porasty na hniezdnych ostrovoch, 

redukovať vzrastlé stromy 

prerastajúce nad úroveň krovitej etáže 

Počet 

realizovaných 

projektov 

Správy 

z realizovaných 

projektov 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.1.9. Zamedziť likvidácii 

mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí 

hniezdisk vhodnou manipuláciou 

s existujúcimi stavidlami 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera 

mokraďových 

biotopov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.1.10. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch chavkoša 

nočného s cieľom udržať mokrade v 

dobrom stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

3.1.11. Vylúčiť využívanie hnojív a 

pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych 

porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len 

prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-

na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

prehľad 

o používaní 

hnojív a 

pesticídov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.1.12. Komunikáciou s užívateľmi 

rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-

environmentálnych schém a ďalších 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

dobrovoľných i povinných opatrení 

na rybníkoch 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

3.1.13. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém 

a ďalších dobrovoľných i povinných 

opatrení na poľnohospodárskej pôde 

zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

3.1.14. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.1.15. Zvýšiť kontrolu 

na dodržiavanie predpisov na úseku 

ochrany prírody, vodného a 

odpadového hospodárstva, najmä 

v súvislosti so zasypávaním mokradí 

a znečisťovaním povrchových vôd 

Počet kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Správy z kontrol 

územia, 

stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.1.16. Celoplošne eliminovať riziko 

zranení na konštrukciách energetickej 

infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním 

chráničiek a odkloňovacích prvkov (v 

závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v 

zemi; v prípade výstavby nových 

elektrických vedení preferovať ich 

podzemné vedenie (v súčinnosti s 

distribučnou spoločnosťou) 

Dĺžka vedení so 

zábranami proti 

sadaniu / kolíziám 

vtáctva 

Zhodnotenie raz 

za päť rokov 

Plní sa (ak dĺžka 

rastie) / neplní sa 

(ak rdĺžka 

stagnuje alebo 

klesá) 

3.1.17. Eliminovať riziko 

nezákonného odstrelu osvetou 

v poľovníckych združeniach 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

3.1.18. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí s cieľom 

vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane 

tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a ich výsledky 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

3.2.1. Realizovať pravidelný 

monitoring beluše malej za účelom 

zistenia veľkosti hniezdnej populácie 

Počet párov Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

a jej trendu databázy chýbajú aktuálne 

dáta) 

3.2.2. Realizovať pravidelný 

monitoring biotopov za účelom 

zistenia stavu, vhodnosti a vývoja 

biotopov a na základe týchto 

vedomostí plánovať ochranárske 

opatrenia na konkrétnych lokalitách 

Rozloha 

monitorovaných a 

vhodných 

biotopov 

Záznamy 

z monitoringu 

zadané do 

databázy 

Plní sa (ak sú 

aktuálne údaje) / 

Neplní sa (ak 

chýbajú aktuálne 

dáta) 

3.2.3. Zamedziť vyrušovaniu 

v kolóniách počas hniezdenia od 1.4. 

do 15.8., usmerniť rybohospodárske 

činnosti na produkčných rybníkoch 

v blízkosti hniezd 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.2.4. Presadiť vhodný manažment 

porastov makrofytov najmä na 

pozemkoch vo vlastníctve štátu 

(chovné rybníky CH3, CH4, v NPR), 

ktorý zahŕňa riadenie vodného 

režimu, rybiu obsádku a priame 

manažmentové zásahy do litorálnej 

vegetácie a porastov makrofytov. V 

prípade dostupnosti finančných 

prostriedkov pre zafinancovanie 

zmluvnej starostlivosti pre užívateľa 

pozemkov za obmedzenie bežného 

obhospodarovania, je možné 

dohodnúť s užívateľom pozemkov aj 

v ostatných častiach rybničnej 

sústavy realizáciu týchto opatrení. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera 

makrofytov  

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.2.5. V čase hniezdenia zabezpečiť 

stabilnú vodnú hladinu v NPR, 

chovné rybníky CH3 a CH4 s 

hniezdnymi kolóniami s výnimkou 

cieleného riadenia vodného režimu v 

rámci manažmentu biotopov 

predmetu ochrany. Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

rybníkov so 

stabilnou vodnou 

hladinou 

v hniezdnom 

období 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

správy 

z realizácie 

monitoringu 

Plní sa / neplní sa 

3.2.6. Zabezpečiť ochranu 

hniezdnych biotopov a zachovanie 

ich priaznivého stavu, zamedziť 

likvidácii vodných makrofytov (trsť 

obyčajná, pálka širokolistá, pálka 

úzkolistá) na rybníkoch CH3 a CH4 

a v NPR a zamedziť nevhodným 

úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, 

presekávanie a spásanie v hniezdnej 

dobe, vypaľovanie, chemické 

ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.) tak, 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

výmera vodných 

makrofytov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 



Program starostlivosti o CHVÚ Senianske rybníky na roky 2022-2051 

123 

 

Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

aby výsledkom bolo zachovanie 

porastu makrofytov na rozlohe 

minimálne 10 % plochy rybníkov s 

existujúcimi porastmi. Realizáciu 

opatrenia v ostatných častiach 

rybničnej sústavy dohodnúť formou 

zmluvnej starostlivosti, v prípade 

súhlasu užívateľa s opatrením. 

3.2.7. Realizovať opatrenia na 

zabránenie erózii brehov hniezdnych 

ostrovov v NPR ich stabilizovaním 

Počet 

realizovaných 

projektov, počet 

ostrovov so 

stabilizovanými 

brehmi 

Správy 

z realizovaných 

projektov 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.2.8. Zachovať a obnovovať krovité 

porasty na hniezdnych ostrovoch, 

redukovať vzrastlé stromy 

prerastajúce nad úroveň krovitej etáže 

Počet 

realizovaných 

projektov 

Správy 

z realizovaných 

projektov 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.2.9. Zamedziť likvidácii 

mokraďových biotopov 

(odvodňovanie, zasypávanie, 

rozorávanie okrajov mokradí) 

a zachovať potravné biotopy v okolí 

hniezdisk vhodnou manipuláciou 

s existujúcimi stavidlami 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.2.10. Usmerniť vodohospodársku 

činnosť a vykonať opatrenia pre 

zlepšenie vodného režimu 

v hniezdnych biotopoch beluše malej 

s cieľom udržať mokrade v dobrom 

stave (vybudovať stavidlá na 

spomalenie odtoku vody, opraviť 

hrádze, revitalizovať kanály na 

zavodňovanie mokradí, zabezpečiť 

opravu a údržbu hrádzí NPR, 

nápustného a výpustného objektu 

NPR) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, počet 

vybudovaných 

objektov na 

obnovu vodného 

režimu, rozloha 

ovplyvnených 

mokradí 

a rybníkov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

3.2.11. Vylúčiť využívanie hnojív a 

pesticídov, hlavne na hniezdnych 

lokalitách a trvalých trávnych 

porastoch, na ostatných v 

odôvodnených prípadoch použiť len 

prípravky zo Zoznamu 

autorizovaných prípravkov na 

ochranu rastlín (označenie Vt5, 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-

na-ochranu-rastlin-registre-a-

zoznamy/) 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

prehľad 

o používaní 

hnojív a 

pesticídov 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.2.12. Komunikáciou s užívateľmi 

rybničnej sústavy podporovať ich 

zapájanie sa do aqua-

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

environmentálnych schém a ďalších 

dobrovoľných i povinných opatrení 

na rybníkoch 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

3.2.13. Komunikáciou s užívateľmi 

podporovať ich zapájanie sa do 

agroenvironmentálnych schém 

a ďalších dobrovoľných i povinných 

opatrení na poľnohospodárskej pôde 

zameraných na ochranu mokradí 

a biodiverzity 

Počet stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi, počet 

listov a e-mailov 

zaslaných pri 

realizácii aktivity 

a ich výsledky 

Zápisnice zo 

stretnutí, kópie 

listov a e-mailov 

Plní sa / neplní sa 

3.2.14. V rámci územnoplánovacích 

a iných strategických dokumentov 

požadovať zachovanie mokradí a 

vhodnej štruktúry krajiny 

Počet 

dokumentov 

a stanovísk a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

3.2.15. Zvýšiť kontrolu 

na dodržiavanie predpisov na úseku 

ochrany prírody, vodného a 

odpadového hospodárstva, najmä 

v súvislosti so zasypávaním mokradí 

a znečisťovaním povrchových vôd 

Počet kontrol 

a obhliadok a ich 

výsledky 

Správy z kontrol 

územia, 

stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

3.2.16. Celoplošne eliminovať riziko 

zranení na konštrukciách energetickej 

infraštruktúry a kolízií vtáctva s 

elektrickým vedením inštalovaním 

chráničiek a odkloňovacích prvkov (v 

závislosti od úrovne napätia), 

prípadne umiestnením kabeláže v 

zemi; v prípade výstavby nových 

elektrických vedení preferovať ich 

podzemné vedenie (v súčinnosti s 

distribučnou spoločnosťou) 

Dĺžka vedení so 

zábranami proti 

sadaniu / kolíziám 

vtáctva 

Zhodnotenie raz 

za päť rokov 

Plní sa (ak dĺžka 

rastie) / neplní sa 

(ak rdĺžka 

stagnuje alebo 

klesá) 

3.2.17. Eliminovať riziko 

nezákonného odstrelu osvetou 

v poľovníckych združeniach 

Počet stanovísk, 

rozhodnutí, 

kontrol 

a obhliadok, 

stretnutí so 

zainteresovanými 

subjektmi a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody, 

zápisnice zo 

stretnutí 

Plní sa / neplní sa 

3.2.18. Realizovať ekovýchovné 

aktivity pre miestne obyvateľstvo, 

zamerané na ochranu a výskum 

vodného vtáctva a mokradí s cieľom 

vytvoriť pozitívny vzťah k ochrane 

tohto druhu 

Počet vydaných 

publikácií, 

zorganizovaných 

exkurzií, podujatí 

a ich výsledky 

Správy 

z realizácie aktivít 

Plní sa / neplní sa 

4.1.1. Zhodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 

436/2009 Z. z. z hľadiska dosiahnutia 

Zhodnotenie 

účinnosti 

Zhotovené štúdie 

alebo analýza 

Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

cieľov ochrany pre jednotlivé vtáčie 

druhy, určených v programe 

starostlivosti  

vyhlášky 

 

Prehodnotená 

súčasná vyhláška 

a, ak je potrebné, 

vypracovaný 

a prerokovaný 

návrh jej 

aktualizácie 

4.1.2. Na základe zmapovania 

a monitoringu druhov navrhnúť, 

aktualizáciu vyhlášky MŽP SR č. 

436/2009 Z. z., ak je potrebné pre 

dosiahnutie cieľov programu 

starostlivosti o CHVÚ Senianske 

rybníky 

Ak je potrebné, 

návrh aktualizácie 

zakázaných 

činností, čí 

výmery CHVÚ, 

predmetov 

ochrany; 

prerokovanie 

návrhu 

Vypracovaný a 

prerokovaný 

návrh 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

4.2.1. Vyhodnotiť, či sektorová 

legislatíva umožňuje realizáciu cieľov 

ochrany určených v programe 

starostlivosti 

Zhodnotenie 

legislatívnych 

prekážok 

Zhotovené štúdie 

alebo analýza 

Plní sa / neplní sa 

4.2.2. Identifikovať a navrhnúť 

potrebné zmeny v legislatíve 

v prípade, ak je potrebné pre 

realizáciu cieľov určených v 

programe starostlivosti o CHVÚ 

Senianske rybníky 

Ak je potrebné, 

návrh 

legislatívnych 

zmien, počet 

štúdii 

Vypracovaná 

analýza a návrhy 

na prípadné 

zmeny právnych 

predpisov 

Plní sa / plní sa 

čiastočne / neplní 

sa 

5.1.1. Realizovať informačné a 

praktické ekovýchovné aktivity pre 

miestnych obyvateľov o význame 

tejto lokality 

Počet 

workshopov, 

prednášok a 

stretnutí 

Prezenčné listiny Plní sa / neplní sa 

5.1.2. Pri investíciach do mäkkých 

foriem cestovného ruchu (napr. 

výstavba nových turistických 

chodníkov, altánkov, pozorovateľní) 

zvážiť a posúdiť tieto investície 

z pohľadu dopadu na predmety 

ochrany 

Počet stanovísk 

k zámerom 

a činnostiam a ich 

výsledky 

Stanoviská 

príslušných 

úradov, 

organizácie 

ochrany prírody 

Plní sa / neplní sa 

5.1.3. Usmerniť fotografovanie 

a filmovanie vtáctva v území tak, aby 

neohrozovalo vtáky na hniezdiskách 

a neviedlo k zmareniu hniezdení 

Počet kontrol 

v CHVÚ a ich 

výsledky  

Záznamy z 

kontroly 

Plní sa priebežne / 

neplní sa 

priebežne 

5.1.4. Každoročne organizovať 

exkurzie s pozorovaním vtáctva pre 

verejnosť 

Počet exkurzií Prezenčné listiny Plní sa / neplní sa 

5.1.5. Pravidelne organizovať 

prednášky a ďalšie ekovýchovné 

aktivity na všetkých školách 

v obciach a mestách dotknutých 

Počet 

workshopov, 

prednášok a 

stretnutí 

Prezenčné listiny Plní sa / neplní sa 
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Štruktúra programu starostlivosti 

Objektívne 

overiteľný 

indikátor 

úspešnosti 

Spôsob overenia Stav realizácie 

CHVÚ 

5.1.6. Na vhodných miestach (mimo 

produkčných rybníkov) vybudovať 

infraštruktúru na pozorovania vtáctva 

(pozorovateľňu, fotokryty, 

informačné tabule, prístrešky) 

Počet 

vybudovaných 

prvkov turistickej 

infraštruktúry 

Správy 

z realizačných 

projektov 

Plní sa / neplní sa 

5.1.7. Vydávať letáky a iné vhodné 

propagačné materiály o lokalite 

a umiestňovať pravidelne súvisiace 

články aj do regionálnych médií 

a vydať film o lokalite. 

Počet titulov 

publikácií a 

článkov 

Výtlačky 

publikácií a 

článkov 

Plní sa / neplní sa 

5.1.8. Realizovať rôzne ekovýchovné 

a vzdelávacie podujatia za účelom 

získať pre mapovanie a ochranu 

obyvateľov (napr. tábory, semináre, 

školenia a pod.) 

Počet 

workshopov, 

prednášok, 

stretnutí a 

podujatí 

Prezenčné listiny Plní sa / neplní sa 

5.2.1. Realizovať informačné aktivity 

pre miestnych obyvateľov o 

správnom hospodárení v CHVÚ 

Počet 

workshopov, 

prednášok a 

stretnutí 

Prezenčné listiny Plní sa / neplní sa 

5.2.2. Zabezpečiť dostatočné 

posunutie informácií vlastníkom 

a užívateľom pozemkov 

o možnostiach čerpania finančných 

prostriedkov, ktoré môžu prispieť 

k zlepšeniu podmienok pre ochranu 

druhov v území (využitie podpory 

z EÚ fondov i štátneho rozpočtu) 

Počet 

workshopov, 

prednášok a 

stretnutí 

Prezenčné listiny Plní sa / neplní sa 

5.2.3. V prípade dohody s vlastníkmi 

zrealizovať náhrady za obmedzenia 

v dôsledku ochrany vzácnych druhov 

(pozemky spadajúce do zón ochrany 

hniezd) podľa § 61 zákona č. 

543/2002 Z. z.  

Počet vlastníkov 

s vysporiadanými 

náhradami 

Zmluvy Plní sa / neplní sa 

5.2.4. Podporovať zmluvnú 

starostlivosť o územie (dohodou 

s užívateľmi pozemkov). V prípade 

záujmu vlastníkov uskutočniť výkup 

alebo prenájom neštátnych pozemkov 

a u štátnych pozemkov ich získať do 

správy príslušnej organizácie štátnej 

ochrany prírody. 

Výmera 

vykúpených 

pozemkov / 

pozemkov so 

zmluvnou 

starostlivosťou / 

pozemkov 

v správe ŠOP SR 

Zmluvy Plní sa / neplní sa 
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6.5. Mapa hraníc maloplošných chránených území a EFP 
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6.6. Mapa hraníc CHVÚ Senianske rybníky, NPR Senianske rybníky, SKUEV0208 

Senianske rybníky, EFP a stupňov ochrany  
Mapa hraníc CHVÚ Senianske rybníky, NPR Senianske ryb níky, SKU EV0208 Senianske rybníky, ekolo gicko-f unkčných pries tor ov a s tupňov ochrany 
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6.7. Mapa predmetov ochrany a názvov rybníkov  

 

 


