bola v druhej polovici zimy najpočetnejším
druhom v sledovanom území.
Poďakovanie
Na tomto mieste by sme veľmi radi poďakovali všetkým
mapovateľom, ktorí sa zúčastnili sčítania vodného vtáctva
a Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (dnes
SOS/BirdLife Slovensko), ktorá je organizátorom zimného
sčítania vodného vtáctva. Osobitne radi by sme poďakovali
Š. Benkovi, ktorý pomohol organizačne pri zabezpečení
sčítania na nocoviskách na Hrušovskej zdrži, a bez ktorého
by nebolo možné sčítanie vôbec uskutočniť v takomto
rozsahu. Osobitne ďakujeme všetkým mapovateľom
(M. Brinzík, G. Čamlík, D. Gruľa, A. Chudý, J. Kaľavský,
M. Kaľavský, H. Latková a J. Svetlík), ktorí pravidelne
vstávali skoro ráno na sčítanie husí na nocoviskách, ako aj
za poskytnutie údajov.
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Ďaľšie hniezdenie Luscinia luscinia na západnom Slovensku
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Slávik tmavý (Luscinia luscinia) hniezdi u nás
pravidelne len na východnom Slovensku, kde
západnú hranicu jeho hniezdneho rozšírenia
tvoria zhruba rieky Topľa a Ondava (Mošanský
Tichodroma 18 (2006)
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& Danko 2002). Ojedinelé hniezdenie tohoto
druhu na západnom Slovensku bolo zistené
pri obci Brunovce v r. 2002 (Kaňuščák & Kočí
2002).
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Ďaľšie úspešné hniezdenie slávika tmavého
sme zaznamenali v r. 2004 v k. ú. Ducové pri
Piešťanoch (kvadrát DFS 7373) asi 3 km od
predchádzajúceho hniezdiska druhu z r. 2002.
Hniezdny biotop v tomto prípade predstavoval
veľmi hustý a nepreniknuteľný krovinný porast
trniek, ktorý bol na jednej strane ohraničený
korytom rieky Váh. Na prevažnej väčšine úseku
hustý kríkový porast siahal až po vlastný tok
Váhu. Iba miestami na dvoj až trojmetrových
úsekoch bol prerušovaný porastom bazy čiernej
a porastom kríkových vŕb, čo sa dalo zistiť iba
z náprotivného brehu rieky. Na strane druhej
bol ohraničený umelo vybudovanou ochrannou
hrádzou Váhu, ktorá bola porastená bežnými
druhmi lúčnych tráv, ktoré sa vyskytujú po celej
ploche lužného lesa. Šírka krovinného zárastu
bola 15 až 20 m, dĺžka viacej ako 200 m. Z
porastu vyrastali topoľ čierny (Papulus nigra) a
planá hruška, obľúbené miesta z ktorých slávik
často spieval. Na zemi pri koreňoch trnky bolo
veľmi veľa napadaných a naplavených konárov
a rôznych nečistôt, ktoré sem boli naplavené
v jarných mesiacoch v čase zvýšenej hladiny
Váhu, čo robilo biotop veľmi neprehľadným a
neprechodným.
Napriek maximálnej snahe a pozorovaniu
dospelého páru ktorý zaletoval s potravou v zobáku do hustého porastu sa nám však hniezdo v
tomto prípade nepodarilo nájsť. Výskyt spievajúceho samca sme detailne s charakteristickými
znakmi ako aj s hlasovým prejavom zdokumentovali na videozáznam aj s okolitým biotopom.
Odchytený pár (samec 11. 6 a samica 12. 6.) boli
taktiež zdokumentovaní na videozáznam (rozmery samice: dĺžka zobáka od čelného operenia
12 mm, od predného okraja nosných dierok
8,5 mm, dĺžka chvosta 68 mm, dĺžka krídla 87
mm, dĺžka beháka 30,8 mm, hmotnosť 28 g).

Hniezdne nažiny samice nás taktiež presvedčili
o hniezdení, no predovšetkým pozorovanie
kŕmenia minimálne troch veľmi slabo lietajúcich mladých 21. 6. boli nezvratným znakom o
úspešnom zahniezdení.
Hniezdenie slávika tmavého bolo už zaznamenané na viacerých miestach v okolitých
štátoch mimo areál jeho pravidelného hniezdneho rozšírenia (Nemecko – Becker 1995,
Poľsko – Bednorz 1987, Tomiałojć 1990,
Česko – Šálek 1996, Šťastný et al. 1996). Druhé
doložené hniezdenie slávika tmavého v okolí
Piešťan v priebehu krátkej doby (2 roky) ako
aj spomínané doložené ojedinelé hniezdenia v
susedných štátoch sú už určitým reálnym signálom možných ďalších zahniezdení aj v iných
častiach Slovenska, kde doposiaľ hniezdenie
nebolo preukázané.
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