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Na jar r. 2006 vyšla vo Vydavateľstve Univerzity 
Komenského v Bratislave zaujímavá publiká-
cia, pod názvom Zoologický slovník – Vtáky. 
Jej zostavovateľmi sú: Doc. RNDr. Zlatica 
Országhová, CSc. a Prof. RNDr. Ivan Országh, 
DrSc., jej autormi, okrem Doc. Országhovej, sú: 
Mgr. Peter Puchala, PhD., Doc. RNDr. Ľudovít 
Kocian, CSc., Mgr. Karolína Sobeková a RNDr. 
Michal Baláž. Publikácia, ktorú vytlačil ŠEVT 
a. s. v Bratislave má 94 strán a skriptový for-
mát. Prvá a posledná strana obálky je farebná, 
s originálnymi fotografiami vtákov, obrázok
na titulnej strane skrípt je tiež farebný a origi-
nálny. Zaujímavé je predstavenie autorov na 
poslednej strane, prostredníctvom ich farebných 
fotografií, ako aj osobných charakteristík. Text
je obohatený čierno-bielymi kresbami, ktoré 
sú z časti originálne, z časti prekreslené podľa 
iných literárnych prameňov.

Zoologický slovník je určený pre študentov 
Prírodovedeckej fakulty UK aj iných sloven-
ských vysokých škôl, na ktorých sa prednáša 
zoológia. Rovnako dobre je použiteľný pre 
širokú odbornú verejnosť, ako aj pre zoológov 
a ochranárov – amatérov. Slovník predstavuje 
zoznam druhov, rodov, čeľadí a radov vtákov, 
ako aj anatomických častí ich tela, ktorých 
charakteristika je písaná heslovitou formou 
a ich názvy sú usporiadané v abecednom po-
riadku. Pri každom názve je odkaz na heslo, 
ktoré s ním súvisí a kde čitateľ môže získať viac 
informácií. Pochopiteľne, že slovník nemôže 

obsahovať všetky vtáky sveta a príslušné vyš-
šie systematické kategórie, do ktorých sa tieto 
zaraďujú. Napriek tomu ich obsahuje dostatok, 
aby uspokojili čitateľov.

Pri charakteristike druhov a čeľadí sa autori 
venujú ich morfologickým znakom, rozšíre-
niu, biotopu, hniezdeniu a potrave. Pri radoch 
nezachádzajú do takých detailov, ale charakte-
rizujú vtáky najmä na základe morfologických 
alebo iných významných znakov, uvádzajú 
počet čeľadí, príp. rodov a druhov, ktoré do 
konkrétneho radu patria. Pri u nás žijúcich, 
resp. vyskytujúcich sa druhoch, využívajú 
nové, publikované i nepublikované poznat-
ky. V slovenskej nomenklatúre vychádzajú 
autori zo základnej názvoslovnej publikácie 
O. Ferianca z r. 1958 ako aj z prác B. Matouška. 
Okrem hesiel so slovenskými názvami, sú v ru-
kopise uvedené aj heslá s názvami vedeckými, 
vychádzajúcimi z latinsko-gréckej terminoló-
gie. Na základe prv uvedených faktov je jasné, 
že v Slovníku si môže čitateľ ľahko vyhľadať 
heslo, ktoré ho zaujíma a nájsť v ňom potreb-
nú informáciu. Nepochybujem, že to úspešne 
využijú tak študenti, ako aj milovníci prírody 
a môžu v ňom so záujmom zalistovať aj odbor-
níci. Oprávnenosť tohto predpokladu umocňuje 
fakt, že podobnú prácu sme dosiaľ v slovenskej 
ornitológii nemali.
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