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Prvý dokumentovaný výskyt kolibiarika dlhochvostého
(Phylloscopus schwarzi) na Slovensku
First record of the Radde’s Warbler (Phylloscopus schwarzi)
in Slovakia
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Abstract. The Radde’s Warbler (Phylloscopus schwarzi) was recorded for the first time in Slovakia. One specimen
of the species was mist-netted at the Ostrovik meadow in the SPA Senianske rybniky close to Senne village, SE
Slovakia, on October 1, 2016.
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Kolibiarik dlhochvostý (Phylloscopus schwarzi
Radde,1863) obýva smrekovcové a malolisté
listnaté lesy ako aj silne presvetlené ihličnaté
lesy v tajge od stredných horských polôh až
po hornú hranicu lesa. Areál jeho rozšírenia
tvorí úzky pás na Sibíri od Novosibírskej
oblasti na západnom okraji areálu, severe
a východe ruského Altaja smerom na východ
cez Bajkalskú oblasť, pohorie Stanový chrbát,
severné Mandžusko a údolie rieky Ussuri po ostrov Sachalin a Severnú Kóreu. V celom areáli
rozšírenia je sťahovavým druhom. Migruje cez
východnú a centrálnu Čínu na zimoviská v juhovýchodnej Ázii od najjužnejších oblastí Číny
po južné Mjanmarsko, Thajsko, Kambodžu,
Laos a Vietnam (Glutz von Blotzheim & Bauer
1991, Baker 1997; obr. 1).
Dňa 1. 10. 2016 sa realizoval odchyt spevavcov do nárazových sietí a ich krúžkovanie na
juhu lúky Ostrovik v CHVÚ Senianske rybníky
pri obci Senné (48°40′01″ N, 22°02′13″ E; príloha 1). Počas dňa bolo jasné slnečné a bez veterné
počasie. Siete (116 m) boli inštalované v kroTichodroma 28 (2016)

vinách a periodických mokradiach na okraji
lúky a brehu kanála Čierna voda. Spevavce boli
do sietí vábené prehrávaním hlasov pomocou
MP3 prehrávačov. Využili sa hlasy Prunella
modularis, Anthus sp., Emberiza schoeniclus
a Aegithalos caudatus. Odchyt prebiehal v čase
5:00 – 12:00, pričom sa odchytilo spolu 96 jedincov 16 druhov. Najpočetnejšie boli Cyanistes

Obr. 1. Hniezdne rozšírenie a zimoviská Phylloscopus schwarzi (BirdLife International & NatureServe 2015). Červená
= hniezdny areál, modrá = zimoviská.
Fig. 1. Breeding and winter range of Phylloscopus schwarzi
(BirdLife International & NatureServe 2015). Red = breeding
range, blue = winter range.
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Obr. 2. Odchytený jedinec Phylloscopus schwarzi (foto M. Repel, T. Ličák).
Fig. 2. Trapped specimen of Phylloscopus schwarzi (photo by M. Repel, T. Ličák).

caeruleus (26 jedincov), Phylloscopus collybita
(24) a Prunella modularis (14). Medzi kontrolami o 6:00 a 7:00 sa do siete odchytil spevavec,
ktorého som na mieste nedokázal určiť. Na
pohľad išlo o kolibiarika s výrazným nadočným
pásikom, v porovnaní s inými kolibiarikmi mal
krátky silný zobák, svetlé nohy, bol podstatne
väčší a mal inú formulu krídla ako naše bežne
sa vyskytujúce druhy kolibiarikov – v pomerne
krátkom krídle zasahovala 2. ručná letka (RL)
medzi 7. – 9. (10.) RL (obr. 2). Vták sa okrúžkoval (T21551), odmerali sa základné telesné
miery (dĺžka tela 107 mm, behák 23 mm, dĺžka
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krídla 58 mm, dĺžka chvosta 50 mm, dĺžka
zobáka 58 mm, váha 10,75 g), zhotovila sa podrobná fotodokumentácia a jedinec bol pustený.
Zhotovená fotodokumentácia sa porovnávala
s literatúrou a s obrázkami z internetových
zdrojov, kde sa potvrdil ďalší typický znak tohto
druhu – oranžovkastý nádych sfarbenia podchvostových kroviek. Rozmery a formula krídla
sa porovnali s literatúrou (Svensson 1998). Po
viacerých konzultáciách bol druh určený ako
kolibiarik dlhochvostý a bolo zaslané hlásenie
faunistickej komisii. Telesné miery s najväčšou
pravdepodobnosťou zodpovedali samici ale vek
Tichodroma 28 (2016)

Tab. 1. Prehľad počtu jedincov kolibiarika dlhochvostého
(Phylloscopus schwarzi) zaznamenaných v Európe v rokoch
1989 – 2016 podľa www.tarsiger.com. * – údaj popisovaný
v tejto práci, ** – údaje za roky 2003 – 2016.
Table 1. Number of Radde’s Warbler (Phylloscopus schwarzi)
individuals observed in Europe in years 1989–2016 according
www.tarsiger.com. * – observation described in this paper,
** – data only from the period 2003–2016.

Ostrovy /
Kontinentálna Európa / Continental Europe
Islands

Krajina / Country
Počet / No.
Švédsko / Sweden
71
Holandsko / Netherlands
35
Fínsko / Finland
18
Nórsko / Norway
17
Dánsko / Denmark
16
Francúzsko / France
15
Taliansko / Italy
14
Nemecko / Germany
**12
Belgicko / Belgium
7
Poľsko / Poland
7
Španielsko / Spain
5
Česká republika / Czech Republic
2
Estónsko / Estonia
1
Maďarsko / Hungary
1
Luxembursko / Luxembourg
1
Litva / Lithuania
1
Lotyšsko / Latvia
1
Slovensko / Slovakia
*1
Veľká Británia / Great Britain
**121
Írsko / Ireland
8
Malta / Malta
3
Faerské ostrovy / Faroe Islands (DK)
1
∑ – kontinentálna Európa / continental Europe
225
∑ – Európa / Europe
358

sa nepodarilo určiť, nakoľko v jesennom období
po preperení je to u kolibiarikov mimoriadne
obtiažne.
Jedná sa o prvý potvrdený záznam tohto druhu na Slovensku. Ojedinelé výskyty sú známe aj
z okolitých krajín. Už Glutz von Blotzheim &
Bauer (1991) spomínajú jedince zablúdené do
Európy. Do konca roku 1988 uvádzajú 147 jesenných výskytov (koniec septembra – polovica
novembra), z toho 14 v kontinentálnej Európe,
ktoré však boli obmedzené len na pobrežné
oblasti Poľska, Nemecka, Holandska, Belgicka
a jediný jarný výskyt spievajúceho samca zo
Švédska. Podľa údajov z Tarsiger.com sa v kontinentálnej Európe vyskytlo od roku 1989 do
konca roku 2016 spolu 225 jedincov kolibiarika
dlhochvostého. Najviac záznamov je z krajín
severnej a západnej Európy, len ojedinele sa
vyskytol vo vnútrozemských krajinách strednej
Európy a doposiaľ nie je známy žiadny výskyt
z Balkánu. Celkom sa druh zaznamenal v 19
krajinách kontinentálnej Európy (tab. 1). Za
výskytom sibírskych zatúlancov v Európe môžu
byť aj ich areálové zmeny, pozitívne aj negatívTichodroma 28 (2016)

Obr. 3. Počet zaznamenaných jedincov Phylloscopus schwarzi v kontinentálnej časti Európy v rokoch 1989 – 2016 podľa
www.tarsiger.com.
Fig. 3. Number of Phylloscopus schwarzi specimens registered in continental Europe in years 1989–2016 according
www.tarsiger.com.

ne, súvisiace s klimatickou zmenou (Jiguet &
Barbet-Massin 2013). Podľa predpovede týchto
autorov by u druhu Phylloscopus schwarzi mal
klesnúť počet jesenných zatúlancov v Európe do
roku 2100 o 30 % a areál hniezdneho rozšírenia
by sa mal zmenšiť o 3 %. Analýza výskytových údajov podľa Tarsiger.com však naopak
naznačuje mierny nárast počtu zatúlaných
jedincov v kontinentálnej časti Európy najmä
po roku 2003 s výraznými maximami v rokoch
1999, 2005 a 2016 (obr. 3), čo ale môže mať
na svedomí aj rastúca popularita a intenzita
birdwatchingu.
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Príloha 1. Lokalita odchytu Phylloscopus schwarzi (foto Archív SOS/BirdLife Slovensko).
Appendix 1. The locality where the specimen of Phylloscopus schwarzi was mist-netted (photo by Archive SOS/BirdLife
Slovensko).
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