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Výskyt muchárika čiernohlavého (Ficedula hypoleuca) v Malých
Karpatoch v hniezdnom období
Occurrence of the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) in Malé
Karpaty Mts. during breeding season
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Muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca)
patrí na Slovensku k pravidelným, ale veľmi
zriedkavým hniezdičom. V rokoch 1980–1999
bol hniezdny výskyt dokázaný iba v 5,9 % kvadrátov Slovenska, pričom v kvadrátoch v rámci
Malých Karpát nebol zaznamenaný hniezdny
výskyt (Kropil 2002). Staršie údaje však nasvedčujú, že v minulosti sporadicky tento druh
hniezdil aj v oblasti Malých Karpát. Kalivodová
& Brtek (1977) uvádzajú niekoľko údajov
z hniezdneho obdobia prevažne z obdobia 60.
rokov 20. storočia, keď zistili jeho výskyt v okolí Jahodníka, Naháča a Plaveckého Mikuláša.
Úspešné hniezdenie bolo zaznamenané v r.
1969 pri Osuskom (Kalivodová & Brtek 1977)
a taktiež pri Trstíne (Matoušek 1956).
Dňa 20. 5. 2010 som počas bodového tranzektu na jednom z bodov v Prírodnej rezervácii
Lošonský háj (DFS 7570), ktorá predstavuje
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výmladkové dubové porasty vo veku zhruba
100 až 110 rokov s prevahou duba zimného
(Quercus robur) na prechode medzi 2. a 3. vegetačným stupňom, zaznamenal výskyt samca
muchárika čiernohlavého. Daného jedinca som
vizuálne pozoroval jednak počas spevu, ale aj
počas lovenia potravy. Vzhľadom na dátum
pozorovania a akustický prejav považujem
toto pozorovanie ako možný hniezdny výskyt.
Avšak vzhľadom na krátkosť času som nemal
možnosť vyhľadať prípadnú hniezdnu dutinu.
Zaujímavosťou tohto pozorovania bolo, že sa
nejednalo o typicky čiernobielo sfarbeného
samca tohto druhu, ale daný jedinec bol sfarbený sivobielo. Uvedený typ sfarbenia, keď je
samec matnejší a sfarbenie je menej výrazné,
niekedy až podobné samici sa vyskytuje na
miestach, kde sa tento druh vyskytuje sympatricky s muchárikom bielokrkým (Ficedula
Tichodroma 22 (2010)

albicollis) (Alatalo et al. 1994). Muchárik bielokrký je na lokalite pomerne hojným druhom
a bol zistený na viacerých bodoch na uvedenom
tranzekte.
Z územia Malých Karpát je z posledného obdobia pomerne málo údajov o výskyte
muchárika čiernohlavého. Väčšina týchto údajov spadá do obdobia migrácie, teda priebehu
apríla, resp. prvej polovice mája. Výskyt bol
zistený v PR Čierna skala a pri VN Lozorno
(ŠOP SR, ISTB, P. Puchala 2006, C. Barčák
1997), prípadne niektoré pozorovania spadajú aj
druhej polovice mája (ŠOP SR, ISTB, C. Barčák
1993), čo už možno považovať aj za výskyt v
hniezdnom období. Údaje z mimohniezdneho
obdobia sú pomerne bežné aj zo štvorcov, ktoré priamo nespadajú do celku Malých Karpát,
ale nachádzajú sa v jeho okolí (Kropil 2002).
Feriancová-Masárová (1997) uvádza výskyt
tohto druhu z Pezinka.
Vzhľadom na to, že existuje pomerne málo
údajov o tomto druhu, najmä údajov o jeho
dokázanom hniezdení z posledného obdobia,
bolo by vhodné venovať väčšiu pozornosť tomuto druhu. Môžeme predpokladať, že hniezdi

vo väčšej časti územia ako bolo zaznamenané
pri poslednom celoplošnom mapovaní. Každý
nový údaj o jeho výskyte v hniezdnom období
je preto dôležité zaznamenať a zamerať sa na
potvrdenie hniezdneho výskytu.
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Na Slovensku patrí volavka popolavá (Ardea
cinerea) k pravidelným hniezdičom, pričom
prevládajú údaje o predpokladaných hniezTichodroma 22 (2010)

deniach a dokázaných hniezdení je spravidla
menej ako 50 %. Hniezdi v územiach s rozsiahlejšími vodnými plochami a vytvára kolónie
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