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Abstract. Recently, the breeding sites of Greylag Goose have been increasing in number both within Europe and
in Slovakia. Due to positive population and distribution trend, Greylag Goose started breeding for the first time
also in the Protected area Levické rybníky – The fish ponds near Levice, southwestern Slovakia. The first breeding
of this species in the area was recorded on May 3, 2017 when a female with three goslings was observed. These
geese were repeatedly observed on July 7 and July 8, 2017. Three adults of Greylag Goose were recorded on
April 16, 2018, and breeding was proved by observation of three goslings in July 2018. Further breeding record
was made on April 13, and assessed more precisely on April 14, 2019 when two breeding pairs with three and
four chicks were noticed. Goslings were seen for the last time on April 21, 2019 and, possibly, predated. Another
three pairs without chicks were also observed over the breeding season of 2019. Greylag Goose repeatedly bred
on the same pond with well-developed littoral vegetation.
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Hus divá (Anser anser) je druhom s výrazne
transpalearktickým typom rozšírenia, ktorého
hniezdiská siahajú od Islandu na západe po
Sachalin na východe (Hudec 2008). Veľkosť
európskej hniezdnej populácie v rokoch 1990 –
2000 sa odhadovala na 120 000 – 190 000 párov
so silne rastúcim trendom (Šťastný & Hudec
2016). Podľa BirdLife International (2015)
je v posledných rokoch počet hniezdiacich
párov husi divej v Európe odhadovaný na 259
000 – 427 000 párov. Celkový populačný trend
druhu v Európe je považovaný za rastúci a to aj
vďaka regulácii lovu a modernej poľnohospodárskej krajine poskytujúcej dostatok nutrične
hodnotnej potravy, čo je známe u viacerých
druhov husí v širokej oblasti výskytu (Fox &
Abraham 2017).
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Podobne aj na Slovensku je populačný trend
husi divej od roku 1950 rastúci. Podľa starších
údajov (Darolová & Jureček 2002) bola veľkosť
hniezdnej populácie odhadovaná asi na 15 – 80
hniezdnych párov. Tento údaj však pri rastúcom
populačnom trende husi divej v súčasnom období možno považovať za podhodnotený. Podľa
novších údajov je veľkosť hniezdnej populácie
asi 50 – 150 hniezdnych párov (Černecký et
al. 2019).
Údaje o veľkosti populácie v Českej republike taktiež dokazujú pozitívny populačný trend
druhu. V rokoch 1981 – 1982 bola veľkosť
hniezdnej populácie odhadnutá na 554 párov,
do roku 2005 vzrástla na 600 – 650 hniezdnych
párov (Šťastný & Hudec 2016).

Tichodroma 31 (2019)

V aktuálnom Červenom zozname vtákov
Slovenska (Demko et al. 2014) je hus divá zaradená do kategórie menej dotknutých druhov
(LC). V predchádzajúcom zozname (Krištín et
al. 2001) bola zaradená do kategórie silne ohrozených druhov (EN). K preradeniu do nižšej
kategórie ohrozenia došlo vďaka pozitívnemu
populačnému trendu hniezdnej populácie husi
divej a rozširovaniu hniezdneho areálu druhu u
nás (Demko et al. 2014).
Na Slovensku bola hus divá v minulosti považovaná za vzácneho hniezdiča, s hniezdnym
výskytom predovšetkým na Záhorí a neskôr aj
na východnom Slovensku (Darolová & Jureček
2002, Danko 2006). Prvé doložené hniezdenie
husi divej na Slovensku pochádza z roku 1961
zo Starého rybníka v Malých Levároch (Hudec
1971). Od 90-tych rokoch minulého storočia sa
postupne zvyšoval počet hniezdnych lokalít na
Záhorí (Jureček 1996, Zuna-Kratky et al. 2000)
a začali pribúdať lokality aj na Podunajsku
(Pusté Úľany, Trnka & Trnková 2004; Parížske
močiare, Medveď & Medveď 2007; PR
Alúvium rieky Žitavy, Imrichová 2008, VN
Vráble pozorovanie E. Müllera 2011; VN Ľubá
pozorovanie J. Gúgha 2014). Vzhľadom na
vyššie spomenutý pozitívny areálový a populačný trend husi divej u nás ako hniezdič osídlil
tento druh aj Chránený areál Levické rybníky
na juhozápadnom Slovensku.
Levické rybníky vyhľadávali husi divé
najmä počas jesennej migrácie ako miesto
odpočinku pri putovaní na zimoviská (Drahoš
1968, Zach 1985, 1990). Počty odpočívajúcich
jedincov na jesennej migrácii sa pohybovali od
170 do 250 jedincov. Sporadické pozorovania
husí z jarného obdobia sa vyznačovali nízkym
počtom jedincov – maximálne 12 jedincov
(Zach 1985). V období intenzívneho celoročného monitoringu v rokoch 2003 – 2005 sa husi
divé na Levických rybníkoch nevyskytovali
(Turčoková 2006).
Husi divé sa na Levických rybníkoch objavili znova v hniezdnom období v roku 2017.
Dňa 2. 4. 2017 bol zaznamenaný výskyt troch
jedincov v juhovýchodnej časti rybníka č.
3. Dňa 3. 5. 2017 boli v západnej hrádzovej
časti tohto rybníka pozorované tri juvenilné
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jedince vodené samicou v malých plochách
voľnej vodnej hladiny v porastoch pálky (Typha
spp.) a trsti obyčajnej (Phragmites australis)
(pozorovanie P. Zach). Samica vzdialená asi
5 m okamžite odviedla mláďatá do hustých
pobrežných porastov. Po viacerých neúspešných celodenných pokusoch bola rodina husí
opäť pozorovaná 7. 7. a 8. 7. 2017 na približne
rovnakom mieste rybníka č. 3 (pozorovania L.
Rubáčová, P. Zach).
V roku 2018 boli husi na rybníku č. 3
pozorované dňa 16.4. v počte troch jedincov,
rovnako ako v predchádzajúcom roku (pozorovanie P. Zach). V júli tu boli pozorované tri
húsatá, ktoré v auguste navštevovali okolité
polia (pozorovanie Stanislav Turčok). V roku
2019 boli husi divé na lokalite pozorované
počas kontroly rybníkov dňa 20. 2. 2019 (nie
je známe, kedy presne prileteli na lokalitu).
Na dne vtedy ešte vypusteného rybníka č. 4
sa zdržiavalo 7 jedincov. V marci a začiatkom
apríla bolo pozorovaných 2 – 8 jedincov, pričom tieto sa zdržiavali v pároch. Dňa 13. 4.
2019 boli na veľkú vzdialenosť fotograficky
zdokumentované dva dospelé jedince v juhovýchodnej časti rybníka č. 3. Snímky dodatočne
odhalili aj prítomnosť štyroch mláďat v prachovom perí vodených rodičmi (pozorovanie
T. Jauschová). Počas následnej kontroly dňa 14.
4. 2019 boli zo vzdialenosti približne 5 metrov
pozorované dva páry husí s troma a štyrmi
mláďatami v prachovom perí na brehu toho
istého rybníka pri výpustnom zariadení (pozorovanie T. Jauschová, P. Zach, obr. 1). Husi sa
zdržiavali spolu a ich mláďatá sa príležitostne
zhlukovali do jedného kŕdlika. Dospelé jedince
s mláďatami sa pásli na hrádzi, pričom prejavovali len malú plachosť. Okrem dvoch párov
s mláďatami sa na rybníku zdržiaval aj ďalší
pár bez mláďat. Počas ďalších kontrol sa počet
mláďat postupne znižoval. Dňa 19.4.2019 boli
na hrádzi medzi rybníkmi č. 2 a 3 pozorované
tri mláďatá, ďalšie sa mohli ukrývať v litorálnej
vegetácii. Dňa 21.4.2019 boli pozorované už len
dve mláďatá a neskôr už neboli videné žiadne,
pravdepodobne v dôsledku predácie na lokalite
hojne sa vyskytujúcimi kaňami močiarnymi
(Circus aeruginosus), líškami (Vulpes vulpes)
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Obr. 1. Husi divé s mláďatami na Levických rybníkoch na juhozápadnom Slovensku, 14. 4. 2019 (Foto: T. Jauschová).
Fig. 1. Greylag Geese with goslings in the fish ponds near Levice, southwestern Slovakia, April 14, 2019 (Photo by T. Jauschová).

a diviakmi (Sus scrofa), prípadne jedincami
nepôvodného norka amerického (Mustela vison), ktorý bol v území prvýkrát zistený v roku
2014 (pozorovanie P. Zach). Dňa 28. 4. 2019
sa na rybníku č. 3 vyskytoval už len jeden pár
husí bez mláďat. Spolu bolo teda na rybníkoch
počas hniezdneho obdobia zistených päť párov
husí divých, z ktorých dva páry aj vyhniezdili.
Nie je známe, či sa aj ostatné tri páry pokúsili
o hniezdenie a ich znášky boli zničené, alebo sa
na lokalite o hniezdenie ani nepokúšali. Dospelé
husi sa na rybníku č. 3 vyskytovali ešte aj na
začiatku mája a neskôr koncom júna a v júli.
Podľa Hudeca (2008) sa husi zo zimovísk
často vracajú na pravidelné hniezdiská či dokonca na ten istý rybník, kde vyhniezdili pred
rokom. Po úspešnom vyhniezdení na Levických
rybníkoch v roku 2017 sa sem husi v roku 2018
a v roku 2019 (dokázané hniezdenia) vrátili na
rovnaký rybník č. 3. Aktuálne ide o najvhodnejší
habitat pre hniezdenie tohto druhu na lokalite
s veľmi dobre vyvinutou rozsiahlou litorálnou
vegetáciou, ktorá je vhodná na hniezdenie husí
a mnohých ďalších druhov vodných vtákov
(Šťastný & Hudec 2016). Rybník má výmeru asi
20 ha, leží pomerne ďaleko od rušného sídliska
a je takmer do polovice porastený tvrdými mak-
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rofytmi (trsť obyčajná, pálka úzkolistá Typha
latifolia, pálka širokolistá Typha angustifolia)
(obr. 2). Pobrežná vegetácia sa postupne rozširuje v dôsledku zazemňovania a extenzívneho
manažmentu rybníka.
Pôvod husí hniezdiacich na Levických
rybníkoch v rokoch 2017 – 2019 nie je známy.
Dňa 21. 7. 2019 T. Jauschová a P. Zach pozorovali v katastri obce Šarkan – Diva (vzdušná
vzdialenosť od Levických rybníkov približne
40 km) hus divú označenú krčným golierom
žltej farby s alfanumerickým kódom H151.
Tento jedinec odpočívajúci v kŕdli asi 100 husí
na letnom zhromaždisku pri poľnohospodárskej farme extenzívneho typu bol označený
6. 7. 2017 ako mláďa na rybníku Bakodi-tó
(Szomód) v Maďarsku. Bakodi-tó má v juhovýchodnej časti dobre zachovalú litorálnu
vegetáciu štruktúrou podobnú vegetácii na
Levických rybníkoch a konkrétne na rybníku
č. 3 s hniezdnou populáciou husí. Vzdušná
vzdialenosť medzi touto lokalitou a Levickými
rybníkmi je približne 60 km. Na základe tohto
pozorovania by husi hniezdiace na Levických
rybníkoch mohli pochádzať a prípadne sa šíriť
aj z populácií v severnom Maďarsku. Výskyt
husi divej v relatívne malej vzdialenosti od jej
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Obr. 2. Hniezdny habitat husi divej na Levických rybníkoch (rybník č. 3), 28. 4. 2019 (Foto: T. Jauschová).
Fig. 2. The breeding habitat of Greylag Goose in the fish ponds near Levice (pond no. 3), April 28, 2019 (Photo by T. Jauschová).

rodiska po dvoch rokoch poukazuje na jej fidelitu k regiónu a môže indikovať stabilný výskyt
husí, čo je predpokladom pre šírenie populácie.
Najbližšie hniezdiská, ako aj letné zhromaždiská či migračné trasy, môžu napomáhať
obsadzovaniu nových hniezdnych lokalít husí
divých (Hudec 2008). Pomerne vysoká fidelita
u husí, ako k hniezdisku tak aj k zimovisku, je
známa z iných populácií (Nilsson & Persson
2001, Kruckenberg & Jaene 2004). „Vernostné“
mechanizmy môžu vysvetľovať zakladanie
nových hniezdnych lokalít a ich následné
udržiavanie. Najväčšie letné zhromaždisko
husí divých v strednej Európe sa nachádza na
Neziderskom jazere v Rakúsku (vzdušná vzdialenosť od Levických rybníkov je približne 150
km), kde sa zhromažďujú tisíce husí na letné
preperovanie. Zlietajú sa sem jedince z okolitých populácií (Česko, Maďarsko, Poľsko),
aby po odpočinku pokračovali v jesennej migrácii. Pravdepodobnosť prelietavania husí, hlavne
zo severnejších populácií, nad juhozápadným
Slovenskom je vysoká. Podobnú trasu potom
absolvujú husi pri návrate zo zimoviska. Na
svoje rodisko sa už nemusia vrátiť.
Možno zhrnúť, že dlhodobo rastúci (exponenciálny) populačný trend husi divej najmä
v západnej, ale aj strednej Európe, sa prejavuje
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i na Slovensku, a to postupným zvyšovaním
počtu hniezdnych lokalít, medzi ktoré novo
pribudol aj Chránený areál Levické rybníky.
Bude zaujímavé monitorovať adaptabilitu husí
v intenzívne obhospodarovanej krajine južného
Slovenska a prípadný proces synantropizácie
u tohto druhu.
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