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Abstract. In 2011, the Rarities Committee of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia reviewed 27 
records. All of them were accepted. No new species for the Slovak Republic were recorded in 2011. The highlights of 
2011 are the records of Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus), 9th record of Terek Sandpiper (Xenus cinereus) 
and Grey phalarope (Phalaropus fulicarius). Other noteworthy accepted records from the year 2011 are: breeding 
of Purple Heron in 2010 (Ardea purpurea), one sighting of Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus graellsii/
intermedius) in 2011, three records of Horned Grebe (Podiceps auritus) in 2010 and 2011, Yellow-browed Warbler 
in 2007(Phylloscopus inornatus), Great Black-backed Gull (Larus marinus) in 2011, Horned Lark (Eremophila 
alpestris) in 2011, Brant Goose (Branta bernicla) in 2011, Rosy Starling (Pastor roseus) in 2011, Aquatic Warbler 
(Acrocephalus paludicola) in 2011, 4th and 5th breeding record of Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) 
in 2010, Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca) in 2011, Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) in 2011, 
breeding record of Ferruginous Duck (Aythya nyroca) in 2011, breeding record of Pied Avocet (Recurvirostra 
avocetta) in 2010, 2nd record of Bar-headed Goose (Anser indicus) in 2011, Barnacle Goose (Branta leucopsis) in 
2011, Red Knot (Calidris canutus) in 2010, Hybrid Azure and European Blue Tit (Parus cyanus × Parus caeruleus) 
in 2011, Eurasian Dotterel (Charadrius morinellus) in 2011, and two breeding records of Black-winged Stilt 
(Himantopus himantopus) in 2011.
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Úvod

V tomto príspevku je prezentovaná správa 
z činnosti Faunistickej komisie (FK) za rok 
2011. Výbor SOS/BirdLife Slovensko na 
svojom zasadnutí dňa 2. 9. 2011 zobral na 
vedomie abdikáciu V. Šranka na post predsedu 
a poveril vykonávaním tejto funkcie R. Kvetka. 
Faunistická komisia v roku 2011 pracovala 
v nasledovnom zložení: Richard Kvetko – 
predseda (od 2. 9. 2011), Stanislav Harvančík, 

Rudolf Jureček, Dušan Karaska, Milan Olekšák, 
Vladimír Šrank (predseda FK do 2. 9. 2011) 
a Ján Topercer – členovia.

Spolu bolo prejednaných 27 hlásení z kto
rých všetky boli akceptované. FK posudzovala 
okrem pozorovaní z r. 2011 aj niektoré staršie 
údaje. Prehľad akceptovaných pozorovaní je 
uvedený nižšie v nasledujúcej forme: druh  
(poddruh), lokalita, dátum, počet jedincov, 
prípadne vek a pohlavie, pozorovateľ; číslo roz
hodnutia FK, druh dokladu. Čísla v zátvorkách 
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za názvom taxónu pri akceptovaných hláseniach 
znamenajú sumár doterajších akceptovaných 
pozorovaní na území SR do 31. 12. 2011. Počet 
pozorovaní a počet pozorovaných jedincov 
je oddelený lomítkom. Kombinácia čísiel pri 
počte pozorovaní vo forme napr. n+2 znamená, 
že okrem dvoch akceptovaných pozorovaní 
existujú ďalšie pozorovania, ktoré FK zatiaľ 
neprejednávala, prípadne sú v procese posudzo
vania. Nakoľko spracovanie množstva údajov 
z predchádzajúcich rokov na nás čaká v blízkej 
budúcnosti, niektoré údaje nie sú vždy uvedené 
(napr. počet pozorovaných jedincov).

Ornitológovia, ktorí disponujú pozorovaním 
druhu podliehajúceho hláseniu, by mali vyplniť 
formulár (pokiaľ je to možné v elektronickej 
forme) dostupný na stránke SOS/BirdLife 
Slovensko (http://www.vtaky.sk/stranka/50
Faunistickakomisia.html) a zaslať ho na FK 
(fksos@vtaky.sk), prípadne použili elektronic
ký formulár na stránke Aves symfony (http://
aves.vtaky.sk). V súlade s medzinárodnými 
pravidlami platí, že pozorovanie, ktoré neprešlo 
schvaľovaním FK, prípadne bolo zamietnuté, 
sa nesmie používať v odbornej alebo vedec
kej publikácii. Upozorňujeme, že na základe 
odporúčania AERC (Association of European 
Rarities Committees, http://www.aerc.eu) 
sa odporúča prvé pozorovanie (lepšie však  
prvých 5) s jeho podrobným popisom publiko
vať v národnom (nie regionálnom) periodiku, 
spolu s cudzojazyčným (anglickým, nemec
kým) súhrnom.

V prípade, že akceptované pozorovanie 
publikované v tejto alebo predchádzajúcich 
správach zatiaľ nebolo inde uverejnené, teda 
nie je k dispozícii iný citačný zdroj, pri citovaní 
jednotlivých pozorovaní sa odporúča uviesť aj 
meno pozorovateľa, napr. „čajka morská (Larus 
marinus) 24. 10. 2010 Žilina, Váh, 1 subadult 
(Kizek in Kvetko & Šrank 2012)“.

Zmeny týkajúce sa posudzovania 
pozorovaní
FK sa pri posudzovaní uzniesla na nasledov
ných zmenách:
1. Doručené hlásenia s celou dokumentáciou 

posiela predseda jednotlivým členom FK.

2. Členovia ich individuálne posúdia a svoje 
vyjadrenia aj s odôvodnením zašlú do 30 
dní predsedovi FK, ktorý ich zosumarizuje.

3. Oproti minulosti v prípade len jedného 
záporného vyjadrenia niektorého z členov 
FK nie je potrebné rozhodnutie posunúť do 
nasledujúceho zasadnutia, ale pozorovanie 
je automaticky schválené. 

4. V prípade viac ako jedného záporného vy
jadrenia sa pozorovanie posúva do druhého, 
resp. tretieho kola.

5. Pri taxónoch, ktoré sú nové pre Slovensko, 
musí byť pozorovanie schválené jednomy
seľne.

6. V správach pri označovaní pozorovateľov sa 
uvádzajú mená tých, ktorí ako prví pozoro
vali a určili vtáka. V prípade ak pozorovali 
vtáka zároveň aj ďalšie osoby, postupuje sa 
nasledovne: pri počte 1 až 3 pozorovateľov 
sa vymenujú všetci pozorovatelia; pri vyš
šom počte ako 3 pozorovatelia sa uvedie len 
meno pozorovateľa vo forme napr. „Karaska 
a kolektív“. Ak bol vták pozorovaný počas 
viacerých dní aj inými pozorovateľmi, uve
die sa pozorovanie vo forme napr. „Karaska 
a iní“.

Zmeny týkajúce sa zoznamu vtákov 
a zoznamu druhov podl iehajúcich 
hláseniu platné od 1.  1 .  2012
Taxóny v zozname vtákov Slovenska sú zara
dené do týchto kategórií:

Kategória A: Taxóny zaznamenané na 
území terajšej Slovenskej republiky aspoň raz 
od 1. 1. 1950 a s najväčšou pravdepodobnosťou 
pochádzajúce z prirodzenej populácie.

Kategória B: Taxóny zaznamenané na 
území terajšej Slovenskej republiky aspoň 
raz v období medzi 1. 1. 1800 až 31. 12. 1949 
a s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú 
z prirodzenej populácie.

Kategória C: Introdukované taxóny, ktoré 
na území Slovenskej republiky vytvárajú samo
statne sa udržiavajúce hniezdne populácie, alebo 
k nám zaletujú z takýchto populácií v zahraničí.

Kategória D: Taxóny vyskytujúce sa na 
území Slovenskej republiky, pri ktorých sú 
pochybnosti o ich prirodzenom pôvode.



104 Tichodroma 24 (2012)

Kategória E: Taxóny vyskytujúce sa na 
území Slovenskej republiky, pričom s najväčšou 
pravdepodobnosťou alebo s určitosťou mož
no vylúčiť ich prirodzený pôvod (patria sem 
predovšetkým úniky zo zajatia). Taxóny tejto 
kategórie sú uvádzané v samostatnej prílohe 
a nepočítajú sa do avifauny Slovenska.

V zozname vtáčích druhov, ktorých pozo
rovanie treba hlásiť Faunistickej komisii SOS/
BirdLife Slovensko oproti predchádzajúcemu 
obdobiu (stav platný od novembra 2004 do 
konca roku 2011) pribudli nasledujúce druhy: 
Cygnus atratus, Anser indicus, Anser caeru-
lescens, Alopochen aegyptiaca, Aythya colla-
ris, Bucephala albeola, Mergus cucullatus, 
Plegadis falcinellus,Threskiornis aethiopicus, 
Phoenicopterus roseus, Hieraaetus penna-
tus, Falco biarmicus, Burhinus oedicnemus, 
Larus sabini, Rissa tridactyla, Lanius senator, 
Calandrella brachydactyla, Cecropis daurica, 
Pastor roseus, Oenanthe deserti, Monticola 
saxatilis a Prunella atrogularis

Zmeny nastali aj v zozname druhov, pri kto
rých treba hlásiť každé hniezdenie (v zátvorke 
je uvedený stav platný do 31. 12. 2011):
Ardeola ralloides (okrem Východoslovenskej 
roviny) 
Egretta garzetta – okrem Východoslovenskej 

roviny a ostrova na Dunaji pri Moči (okrem 
Východoslovenskej roviny)

Egretta alba – okrem Východoslovenskej rovi
ny (okrem lokality Senné)

Anser anser (okrem regiónu Záhoria)
Anas acuta (okrem lokality Senné)
Aythya nyroca – od 1. 1. 2012 okrem lokality 

Senné (celé územie SR)
Netta rufina – okrem regiónov Záhorie, 

Podunajsko, Dolné Považie (okrem regiónu 
Záhoria)

Circaetus gallicus (nehlásil sa)
Himantopus himantopus (okrem lokality Senné)
Recurvirostra avosetta (okrem lokality Senné)
Limosa limosa (okrem Východoslovenskej 

roviny) 
Otis tarda (okrem lokality Sysľovské polia)
Larus canus (okrem lokality Sĺňava) 
Chlidonias niger (okrem Východoslovenskej 

roviny)

Chlidonias hybrida (okrem lokality Senné)
Motacilla citreola – okrem Oravskej kotliny 

(nehlásil sa)
Monticola saxatilis (okrem Slovenského krasu)

Pretože od posledného registrovaného 
hniezdenia uplynulo niekoľko desaťročí, od  
1. 1. 2012 sa zo zoznamu druhov, pri ktorých 
treba hlásiť každé hniezdenie vyčiarkli druhy 
Falco naumanni a Tetrax tetrax. Naopak, od  
1. 1. 2012 do zoznamu druhov, pri ktorých treba 
hlásiť každé hniezdenie pribudli Anas clypeata, 
Mergus merganser, Grus grus, Circaetus galli-
cus, Asio flammeus, Luscinia luscinia – okrem 
Nízkych Beskýd, Polonín a Východoslovenskej 
nížiny, Luscinia svecica svecica, Coracias 
garrulus, Ficedula hypoleuca, Corvus corone.

FK zostavila aj zoznam registrovaných 
druhov, kde sú zaradené taxóny, ktoré sú na 
Slovensku aktuálne zaznamenávané v menšom 
počte. Pozorovanie týchto druhov sa FK SOS 
oznamuje bez uvedenia popisu. Uvádza sa len 
dátum, lokalita a počet pozorovaných jedincov. 
Jedná sa o nasledujúce druhy: Aix sponsa, Aix 
galericulata, Cygnus cygnus, Tadorna tadorna, 
Melanitta nigra, Clangula hyemalis, Circaetus 
gallicus, Buteo rufinus, Falco vespertinus, Otis 
tarda, Porzana parva, Haematopus ostralegus, 
Limosa lapponica, Numenius phaeopus, Tringa 
stagnatilis, Arenaria interpres, Calidris alba, 
Limicola falcinellus, Himantopus himantopus, 
Recurvirostra avosetta, Gallinago media, Larus 
fuscus, Sternula albifrons, Otus scops, Coracias 
garrulus, Arocephalus melanopogon, Corvus 
corone. Zoznam je k dispozícii na http://www.
vtaky.sk/stranka/50Faunistickakomisia.html

Akceptované hlásenia

Ardea purpurea
2010, hniezdenie, Perín, Perínske rybníky,  
M. Olekšák; FK 01/2011, foto.

Na tejto lokalite sa jedná o prvé dokázané 
hniezdenie tohto druhu (Danko a kol. 2002).

Larus fuscus graellsii/intermedius
6. 1. 2011, 1 ad., Poltár – Zelené, Martin Balog, 
Tomáš Karlík; FK 02/2011, foto.
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Zo zvyšujúcim sa počtom registrácií nomi
nátneho poddruhu čajky tmavej na Slovensku 
možno očakávať aj výskyt ďalších poddruhov. 
Nakoľko ich determinácia je v teréne obtiažna 
a aj pre výskyt hybridov ich označujeme ako 
Larus fuscus graellsii/intermedius.

Podiceps auritus
30. 12. 2010 – 5. 1. 2011, 1 ex., Košice, Hron
Anička, Tomáš Linsel, Monika Tilková, Samuel 
Pačenovský; FK 03/2011, foto.

Potápka ušatá je na Slovensku málopočetný 
ale pravidelný transmigrant.

Phylloscopus inornatus (3/3)
6. 10. 2007, 1 ex., Drienovec, Miroslav Fulín, 
Ľuboš Korytár; FK 04/2011, foto.

Kolibiarik žltkastotemenný je u nás ná
hodne zaletujúcim druhom. Odchytený vták je 
tretí zdokumentovaný výskyt tohto druhu na 
Slovensku (Kropil 2002).

Larus marinus
24. 10. 2010, 1 subadult, Žilina, Hričovská 
priehrada, Jaroslav Kizek, Emília Kizeková; 
FK 05/2011, foto (obr. 1).

Čajka morská patrí u nás medzi vzácne sa 
vyskytujúce druhy čajok. So zväčšujúcim sa 
areálom rozšírenia a zvyšujúcou sa početnosťou 
možno očakávať aj častejšie zálety na územie 
Slovenska hlavne v zimnom období (Olsen & 
Larsson 2004).

Eremophila alpestris
30. 1. 2011, 4 ex., Veľký Čepčín, polia, Jaroslav 
Kizek, Emília Kizeková a iní; 06/2011, foto.

Po poklese škandinávskej populácie v 90
tych rokoch minulého storočia z početného 
a pravidelne zimujúceho vtáka sa stal vzácne 
sa vyskytujúci druh. 

Branta bernicla (14/?)
21. 03. 2011, 1 ad., Mikušovce, agrocenózy, 
Marian Mojžiš; 07/2011, foto.

Náhodne zaletujúci druh, ktorý však môže 
vo veľkých kŕdloch zimujúcich husí na našom 
území unikať pozornosti.

Pastor roseus
29. 5. 2011, 1 ad., Senné, Ostrovík, Benjamín 
Jarčuška a kol.; 08/2011, foto.

Invázne sa objavujúci migrant predovšet
kým vo východnej časti republiky. Najčastejšie 
sa vyskytol počas mesiacov máj a jún. Počas 
náhodných hniezdení vo východnom Maďarsku 
(1550 – 1700 párov v roku 1995) boli čas
tejšie pozorované aj u nás. Druhu bude tre
ba v budúcnosti venovať viac pozornosti. 
Pozorovanie publikované (Jarčuška et al. 2011).

Acrocephalus paludicola (14/14)
5. 5. 2011 1 ad., Perín, CHA Perínske rybníky, 
Milan Olekšák a kol.; 09/2011, foto (obr. 2).

U nás sa vyskytuje vzácne, predovšetkým 
na východnom Slovensku. S najväčšou pravde

Obr. 1. Čajka morská (Larus marinus), Žilina, Hričovská 
priehrada, 24. 10. 2010 (Foto J. Kizek).
Fig. 1. Great Black-backed Gull (Larus marinus), Žilina, Hričov 
water reservoir, October 24, 2010 (Photo by J. Kizek).

Obr. 2. Trsteniarik vodný (Acrocephalus paludicola) Perín, 
CHA Perínske rybníky, 5. 5. 2011 (Foto M. Olekšák).
Fig. 2. Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola), Perín, 
fishponds, May 5, 2011 (Photo by M. Olekšák).
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podobnosťou sa jedná o migrujúce jedince 
z poľskej, ukrajinskej a bieloruskej populácie.

Himantopus himantopus
2010, hniezdenie, Veľký Grob, zaplavená poľná 
depresia, Richard Kvetko, Ján Matula, Richard 
Kvetko ml.; FK 10/2011, foto.

V dôsledku výdatných zrážok a vytvorení 
množstva zaplavených poľných depresií za
hniezdil najmä na západnom Slovensku väčší 
počet vtákov viazaných na tento druh biotopu. 
Posledné zdokumentované hniezdenie druhu 
bolo v roku 1992.

Phalaropus fulicarius
16. – 19. 10. 2010, 1 juv., Gáň, zaplavená poľná 
depresia, Richard Kvetko, FK 11/2011, foto 
(obr. 3).

Druh s eratickým výskytom na území 
Slovenska.

Alopochen aegyptiaca (8/?)
18. 4. 2011, 1 ex., Iňačovce, NPR Senné
rybníky, Peter Chrašč; FK 12/2011, foto.

Vzácny zatúlanec. Introdukovaný druh, 
jeho populácia v Európe dosiahla takmer  
10 000 párov. Húsky štíhle od roku 2007 hniez
dia v Poľsku, od roku 2008 aj v Českej repub
like. V nasledujúcich rokoch nie je vylúčené 
zahniezdenie ani na Slovensku (Bauer & Woog 
2008, KampePersson 2010).

Podiceps auritus
18. 4. 2011, 1 ex., Iňačovce, výťažníkový rybník 
V9, Peter Chrašč; FK 13/2011, foto.

Potápka ušatá je na Slovensku málopočetný 
ale pravidelný transmigrant.

Pelecanus onocrotalus
21. 6. 2011, 1 subadult, Blatná Polianka, 
Senianske rybníky, Peter Chrašč; FK 14/2011, 
foto (obr. 4).

Ojedinelý zatúlanec. Doterajšie výskyty 
boli lokalizované predovšetkým vo východnej 
časti republiky.

Aythya nyroca
2011, hniezdenie, Bačka, močiar, Peter Chrašč; 
FK 15/2011, foto.

Zriedkavý a málopočetný hniezdič. Po úbyt
ku druhu na prelome tisícročí je badať mierny 
vzostup početnosti na východnom Slovensku.

Recurvirostra avocetta
2010, hniezdenie, Zemianska Olča, zaplave
ná agrocenóza, Vladimír Slobodník, Roman 
Slobodník; FK 16/2011.

Anser indicus (2/2)
20. 5. 2011, 1 ex., Poltár, rybník Zelené, Tomáš 
Karlík; FK 17/2011, foto (obr. 5).

Veľmi vzácny zatúlanec. Jedná sa o druhý 
dokumentovaný výskyt na Slovensku. Jedinec 

Obr. 3. Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius),Gáň, 
16. – 19. 10. 2010 (Foto R. Kvetko).
Fig. 3. Red Phalarope (Phalaropus fulicarius), Gáň, October 
16–19, 2010 (Photo by R. Kvetko).

Obr. 4. Pelikán ružový (Pelecanus onocrotalus), Senianske 
rybníky, 21. 6. 2011 (Foto P. Chrašč).
Fig. 4. Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Senné 
fishponds, June 21, 2011 (Photo by Peter Chrašč).
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pochádza pravdepodobne z introdukovanej 
populácie v západnej Európe, prípadne sa jedná 
o únik z chovu.

Podiceps auritus 
11. – 16. 4. 2011, 1 ex., Glabušovce, VN, Dušan 
Kerestúr, Marian Mojžiš, Radovan Václav; FK 
18/2011, foto.

Potápka ušatá je na Slovensku málopočetný 
ale pravidelný transmigrant.

Branta leucopsis (n+5)
13. 3. 2011, 1 ex., Kiarov, mokraď, Dušan 
Kerestúr, Marian Mojžiš, Ferenc Papp; FK 
19/2011, foto.

Zatúlanec. Druh sa v poslednom období 
jednotlivo alebo v menších skupinkách obja
vuje čoraz častejšie v zimnom období. Treba 
mu venovať väčšiu pozornosť, zrejme uniká vo 
veľkých kŕdľoch u nás zimujúcich husí.

Calidris canutus (17/?)
30. 8. – 5. 9. 2010, 1 juv., Lučenec, močiar pri 
Béteri, Marian Mojžiš, Dušan Kerestúr, Tomáš 
Karlík; FK 20/2011, foto.

Charakterizovaný ako vzácny druh bah
niaka. Jeho výskyt však bude pravdepodobne 
častejší. Predpokladá sa, že hniezdna populácia 
z poloostrova Tajmír (severná časť Sibíri) je 
kontinentálnym migrantom. Novoobjavené zi
movisko druhu v Taliansku naznačuje, že práve 
tieto vtáky tiahnu Slovenskom.

Xenus cinereus (9/?)
23. 5. 2010, 1 ad., Lučenec, močiar pri Béteri, 
Marian Mojžiš a kol.; FK 21/2011, foto (obr. 6).

Vzácne sa vyskytujúci druh bahniaka. 
Pozorovanie je deviatym dokumentovaným 
výskytom na území Slovenska.

Charadrius morinellus
6. 9. 2012, 1 juv., Sučany, Malý Fatranský 
Kriváň, Tomáš Flajs; FK 22/2011, foto (obr. 7).

Kulíky vrchovské každoročne migrujú cez 
územie Slovenska. Zastavujú sa predovšetkým 
vo vyšších polohách severného a stredného 
Slovenska, kde ľahko unikajú pozornosti, ale 
boli zaznamenané aj na nížinách.

Obr. 5. Hus vrchovská (Anser indicus), Poltár, rybník Zelené, 
20. 5. 2011 (Foto T. Karlík).
Fig. 5. Bar Headed-Goose (Anser indicus), Poltár, fishpond, 
May 20, 2011 (Photo by T. Karlík).

Obr. 7. Kulík vrchovský (Charadrius morinellus) 6. 9. 2012, 
Sučany, Malý Fatranský Kriváň, 6. 9. 2011 (Foto T. Flajs). 
Fig. 7. Eurasian Dotterel (Charadrius morinellus), Sučany, 
Malý Fatranský Kriváň, September 6, 2011 (Photo by T. Flajs).

Obr. 6. Brodník sivý (Xenus cinereus), Lučenec, močiar pri 
Béteri, 23. 5. 2010 (Foto M. Mojžiš).
Fig. 6. Terek Sandpiper (Xenus cinereus), Lučenec, marsh 
near Béter, May 23, 2010 (Photo by M. Mojžiš).
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Himantopus himantopus
2011, hniezdenie, Palárikovo, Palárikovské 
lúky, Dušan Senko; FK 23/2011, foto.

Himantopus himantopus
2010, hniezdenie,  LipováOndrochov, 
„Maľovka“, Jozef Lengyel a iní; FK 24/2011, 
foto.

Himantopus himantopus
2011, hniezdenie, Nové Zámky, pri Bratislavskej 
ceste, Jozef Lengyel, Peter Muránsky; FK 
25/2011, foto.

Anser brachyrhynchus 
22. – 23. 10. 2011, 1 ex., Zvolen, VN 
Môťová, Peter Kaňuch, Benjamín Jarčuška, 
Anton Krištín; FK 26/2011, foto (obr. 8).

Vzácny zatúlanec. Nedostatočné informácie 
o jeho výskyte súvisia pravdepodobne s jeho 
ťažšou determináciou v terénnych podmien
kach. 

Parus cyanus × Parus careuleus
4. – 5. 10. 2010, 1 ex., Drienovec, Milan 
Olekšák, Erik Kiss; FK 27/2011, foto.

Jedná sa o prvý záznam kríženca sýkorky 
lazúrovej a belasej na Slovensku.

Literatúra

DANko Š., DAroloVá A. & BAllA M. 2002: Volavka purpu
rová (Ardea purpurea). — Pp.: 97–99. In: DANko Š., 
DAroloVá A. & kriŠtíN A. (eds.): Rozšírenie vtákov 
na Slovensku. VEDA, Bratislava.

JArčuŠkA B., kriŠtíN A., kAňuCH P., rePel M. & CHrAŠč P. 
2011: Deň na Sennom. — Vtáky 6 (3): 10–10. 

kroPil r. & DANko Š. 2002: Kolibkárik žltkastotemenný 
(Phylloscopus inornatus). — Pp.: 517. In: DANko Š., 
DAroloVá A. & kriŠtíN A. (eds.): Rozšírenie vtákov 
na Slovensku. VEDA, Bratislava.

BAuer Hg & woog F. 2008: Nonnative and naturalized 
bird species (neozoa) in Germany, part I: occurrence, 
population size and status. — Vogelwarte 46: 157–194.

kAMPePerssoN H. 2010: Occurrence of Egyptian Goose 
(Alopochen aegyptiacus) in Europe. — Goose Bull.10: 
34–37. 

lAwiCki l. 2012: Azure Tits and hybrids Azure × European 
Blue Tit in Europe — Dutch Birding 34: 219–231

olseN k. M. & lArssoN H. 2004: Gulls of Europe, Asia and 
North America. — A & C Black, London.

MullArNey k., sVeNssoN l., ZetterströM D., grANt P. J. 
2004: Bird Guide. — HarperCollins, London.

ŠrANk V. 2010: 10. správa Faunistickej komisie Slovenskej 
ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Ti
chodroma 22: 131–134.

ŠrANk V. 2011: 11. správa Faunistickej komisie Slovenskej 
ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Ti
chodroma 23: 77–79.

Došlo: 5. 9. 2012
Prijaté: 17. 11. 2012

Obr. 8. Hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus), Zvolen, VN 
Môťová, 22. – 23. 10. 2011 (Foto A. Krištín).
Fig. 8. Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus), Zvolen, 
Môťová water reservoir, October 22–23, 2011 (Photo by A. 
Krištín).


