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Abstract. A pair of Red Kite (Milvus milvus) bred successfully in the Ipeľ Hills (Ipeľská pahorkatina), Southern
Slovakia in 2019. One young fledged, two eggs remained unhatched in the nest. Two Red Kites were observed in this
area already in breeding season 2018. It is the first confirmed breeding of Red Kites in this part of western Slovakia.
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Úvod
Haja červená (Milvus milvus) je rozšírená
v západnej a juhozápadnej časti palearktickej
oblasti, prevažne v západnej a strednej Európe
až po južné Švédsko. V súčasnosti sa jej populácia v Európe odhaduje asi na 29 300 (25 200
– 33 400) párov, z toho najpočetnejšia populácia približne 13 000 (12 000 – 15 000) párov
hniezdi v Nemecku (Mebs & Schmidt 2014,
Grüneberg 2014). Tento druh je v Európskom
červenom zozname zaradený do kategórie NT,
takmer ohrozený (BirdLife International 2015).
Do 60-tych rokov 20. storočia bola haja
červená na Slovensku pravidelne sa vyskytujúcim druhom (Ferianc 1977). Odvtedy jej stav
nadobudol klesajúci trend a v druhej polovici
60-tych rokov 20. storočia takmer úplne vymizla s výnimkou severovýchodnej časti územia
(Danko et al. 1994). Na Slovensku patrí medzi
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najvzácnejšie hniezdiace dravce a v zmysle
aktuálneho červeného zoznamu je druh zaradený do kategórie EN, k silne ohrozeným
druhom (Demko et al. 2014). V rokoch 2002
a 2012 sa početnosť na Slovensku odhadovala
na 15 – 20 párov (Danko et al. 2002, BirdLife
International, 2015). Na Slovensku obýva dve
od seba značne vzdialené oblasti (cca 400 km)
– juhozápad a severovýchod krajiny (chránené
vtáčie územia Záhorské Pomoravie a Laborecká
vrchovina), kde hniezdi v rôznych biotopoch
v nadmorských výškach od 100 do 600 m n.
m. (obr. 1) (Maderič & Siryová 2002). Haja
červená sa považuje na Slovensku za druh
ohrozený vyhynutím, pretože už viac rokov
po sebe sa prejavuje klesajúci trend početnosti
a zmenšovanie areálu rozšírenia. Na východe Slovenska, v Chránenom vtáčom území
(CHVÚ) Laborecká vrchovina bola v roku 2000
– 2003 veľkosť populácie odhadnutá na 5 párov
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Obr. 1. Hniezdne rozšírenie haje červenej (Milvus milvus) na Slovensku v r. 2014 – 2019 (biele kvadráty) s vyznačením kvadrátu
študovanej lokality červene (autor: A. Kürthy).
Fig. 1. Breeding distribution of the Red Kite (Milvus milvus) in Slovakia in 2014–2019 (white squares) with the described study
site‘s square in red (author: A. Kürthy).

a v posledných troch rokoch tu hniezdili len 1 –
2 páry a aj to mimo tohto chráneného územia.
Po roku 2010 sú v CHVÚ Laborecká vrchovina
úspešné hniezdenia vzácne (Karaska et al. 2015,
Ridzoň et al. 2015). Hniezdne biotopy tu vykazujú dlhodobo nepriaznivý stav, zapríčinený
intenzívnou a nevhodnou lesohospodárskou
činnosťou v posledných 10 rokoch (Maderič
2009, Gúgh et al. 2015). Naopak populácia
na západe Slovenska, v CHVÚ Záhorské
Pomoravie v posledných rokoch má mierne
vzostupný trend. Kým v rokoch 2000 – 2003
bola veľkosť populácie 3 páry, pri mapovaní v
rokoch 2010 – 2013 bolo zistených 5 – 8 párov
(Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2015, Ridzoň
et al. 2015). Aktuálny stav v roku 2019 je 16
obsadených hniezd (J. Svetlík in verb.). Je však
otázne, do akej miery ide o nárast populácie,
alebo o výsledok intenzívnejšieho a cieleného
monitoringu v tejto oblasti. Tomu by nasvedčovali aj údaje z priľahlej južnej Moravy, kde
sa druh pokladá za stabilný (Hora et al. 2018).
V rámci pravidelného mapovania a monitoringu vtáctva na južnom Slovensku sa podarilo
zaznamenať hniezdiaci pár haje červenej na
južnom Slovensku.

Výsledky a diskusia
V roku 2018 sme počas mapovania vtákov pre
nový hniezdny atlas vtákov Slovenska (Ridzoň
2014) zaznamenali v hniezdnej dobe od 27.
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3. 2018 do 15. 6. 2018 (8 návštev) v jednej
z viacerých skúmaných lokalít v okrese Levice
prítomnosť dospelého jedinca haje červenej.
Lokalita výskytu sa nachádza v juhovýchodnej
časti Ipeľskej pahorkatiny v oblasti intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajiny pri
meste Želiezovce v kvadráte Databanky fauny
Slovenska 7978, v nadmorskej výške približne
150 m. n. m. Potenciálny hniezdny biotop tvoril
pozostatok asi 90 ročného lužného lesa s prevahou duba (Quercus sp.) rozprestierajúceho sa
uprostred intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajiny. Aj počas nasledujúcich
návštev tu bol pravidelne zaznamenávaný len
jeden vták. Po fotografickom zdokumentovaní bolo zistené rozdielne sfarbenie vtákov
a v lokalite sa potvrdila prítomnosť 2 jedincov
ale spolu sme ich nikdy nepozorovali (obr. 2).
V roku 2018 pár nezahniezdil, ale správanie
týchto dvoch jedincov naznačovalo možnosť
hniezdenia obhajovaním hniezdneho teritória,
prenasledovaním myšiakov hôrnych, krkavcov
čiernych a vrán obyčajných. Predpokladali sme
teda vytvorenie páru a obsadenie potenciálnej
hniezdnej lokality.
V roku 2019 sme v danej lokalite prvýkrát
21. 3. pozorovali jedného dospelého vtáka pri
pri zanášaní hniezdneho materiálu na konkrétne
miesto cca 20 m od okraja porastu. Dňa 2. 4.
2019 sa v lokalite zdržiaval znovu len jeden
vták a obhajoval hniezdny priestor, 9. 4. 2019
bol pozorovaný znovu jeden vták ako zaletuje
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Obr. 2. Prítomnosť dvoch rôznych dospelých vtákov na
hniezdnej lokalite indikuje ich rozdielne sfarbenie chvosta;
23. 4. 2018 a 18. 5. 2018 (foto: S. Harvančík).
Fig. 2. Presence of two different adult birds in the breeding
site is indicated by diiferent tail coloration; April 23, 2018 and
May 18, 2018 (photo by S. Harvančík).

pravidelne do porastu. Po zameraní miesta
záletov a jeho následným prehľadávaním sme
našli jeho novo postavené hniezdo. Hniezdnym
stromom bol dub (Quercus sp.). Hniezdo
bolo umiestnené na bočnom konári asi v 15
m výške na okraji rúbane (obr. 3). Konkrétne
miesto hniezdenia a súradnice GPS z ochranárskych dôvodov neuvádzame. Pri kontrole
27. 4. 2019 sedela pravdepodobne samica na
hniezde, samca resp. druhého vtáka sme počas
sledovania nepozorovali. Až 18. 5. 2019 bola
zistená prítomnosť dvoch dospelých vtákov
a na hniezdisku bol prvýkrát pozorovaný celý
pár. Kontrolu obsahu hniezda sme vykonali po
prepočte dní od nájdenia obsadeného hniezda,
doby inkubácie a prirátania dvoch týždňov (10.
jún). V ten deň bolo v hniezde jedno mláďa vo
veku asi 20 dní a 2 neoplodnené vajcia. Mláďa
bolo na hniezde fotograficky zdokumentované
a označené ornitologickým krúžkom (obr. 4a).
V hniezde mali ako potravu 1 myšovitého hlo-
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Obr. 3. Hniezdo a hniezdny biotop páru haje červenej
v Ipeľskej pahorkatine, 9. 4. 2019 (foto: S. Harvančík).
Fig. 3. Nest and breeding habitat of the pair of Red Kites
in theIpeľská pahorkatina hills, April 9, 2019 (photo by S.
Harvančík).

davca a kúsky koží zo zajaca, ktoré boli nájdené
aj pod hniezdom. Dňa 29. 6. 2019 bolo mláďa
už čiastočne operené a odpočívalo na okraji
hniezda (obr. 4b). Pri krátkej kontrole zo zeme
sme dospelé vtáky v blízkosti hniezda nepozorovali. Poslednú kontrolu 16. 7. 2019 sme venovali dohľadaniu vyleteného mláďaťa, keďže na
hniezde sa už nezdržovalo. Počas prehľadávania
okolia hniezda sme ho našli sedieť asi 25 m od
neho na suchom vrcholci susedného duba (obr.
4c). Po asi 20 minútach mladá haja vzlietla
a odvtedy nebola pozorovaná. Predpokladáme,
že ju odvábil rodič, ktorý počas kontroly priletel a krúžil nad hniezdiskom. Od populácie na
juhozápadnom Slovensku je lokalita vzdialená
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Obr. 4. Mláďa na hniezde v deň okrúžkovania, 10. 6. 2019 (a);
čiastočne operené mláďa na hniezde, 29. 6. 2019 (b); vyletené
mláďa v blízkosti hniezda, 16. 7. 2019 (c) (foto: S. Harvančík).
Fig. 4. Nestling on the nest during ringing, 10. 6. 2019 (a);
partially feathered nestling on the nest, 29. 6. 2019 (b);
fledged young nearby the nest, July 16, 2019 (c) (photo by
S. Harvančík).

1977, Mojžiš et al. 2010). Ferianc (1977)
spomína hniezdne lokality len z územia stredného Slovenska z rokov 1930 – 1940 (Hronská
Breznica, Babiná, Neresnica, Žarnovica).
V oblasti Podunajska boli známe dve hniezdne
lokality. V prvej, v oblasti Medveďova, sa vyskytoval pár v rokoch 1998 – 2001. Hniezdenie
bolo zistené len v rokoch 1998 a 1999. Druhou
lokalitou je Číčov, kde druh úspešne hniezdil v rokoch 2000 – 2001. V roku 2003 bolo
známe hniezdenie 1 – 2 párov z lužných lesov
pri Dunaji a z Úľanskej mokrade 0 – 1 páru.
V súčasnosti tu nehniezdia (Ridzoň et al. 2015).
Z roku 2004 z Hronskej pahorkatiny, z oblasti
Želiezoviec, druh spomínajú Demeter & Krištín
(2005), kde bol trikrát pozorovaný dospelý,
kompletne vyfarbený samec resp. pár počas
lovu medzi 20. 5. a 24. 7. V lokalite Želiezovce
nevylučujú ani pokus o zahniezdenie v blízkych
lužných lesoch Hrona. Dá sa preto predpokladať, že druh by mohol aj dnes vzácne hniezdiť
v oblasti Pohronia, čo signalizuje aj mapka
hniezdneho rozšírenia v Červenom zozname
IUCN (BirdLife International 2018).
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