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OPERENCE OKOLO NÁS
V	tomto	čísle	sa	budeme	venovať	ope-
rencom,	ktorých	pozorovanie	je	možné	
najmä	v	blízkosti	vodného	prostredia.

Čajka bielohlavá  
(Larus cachinans) 

Zoológovia	 ju	 zaraďujú	 do	 radu	 kulí-
kotvaré	 (Charadriiformes)	 a	 v	 rámci	
neho	do	rovnomennej	čeľade	čajkovité	
(Laridae).
Ako	 samostatný	 druh	 je	 čajka	 bie-

lohlavá	známa	približne	iba	desaťročie,	
predtým	 bola	 pokladaná	 za	 poddruh	
čajky	 striebristej	 (Larus argentatus).	
Z	tohto	druhu	bola	vyčlenená	na	zákla-
de	analýzy	DNA	a	tvarových	vlastností	
uvedených	 nižšie.	 Počet	 špecialistov	
na	Slovensku,	 ktorí	 dokážu	 tento	 druh	
spoľahlivo	identifikovať,	by	sa	dal	spo-
čítať	na	prstoch	jednej	ruky.	Na	určenie	
sú	 potrebné	 kvalitné	 fotografie,	 ktoré	
tohto	operenca	zobrazujú	z	rôznych	uh-
lov	pohľadu	a	pri	rozličných	spôsoboch	
pohybu.	 Vzhľadom	 na	 veľmi	 zložité	
rozlišovanie	 jedincov	 tohto	 druhu	 sa	
pri	 pozorovaní	 a	 sčítavaní	 pre	 potreby	
ornitológov	používa	súhrnný	pojem	tzv.	
veľké	čajky,	medzi	ktoré	patrí	čajka	bie-
lohlavá	spolu	s	čajkou	striebristou	a	čaj-
kou	 žltonohou	 (tá	 sa	 tiež	 vyčlenila	 od	
čajky	 striebristej	 ako	 samostatný	 druh	
len	nedávno).
Dĺžka	tela	tohto	operenca	dosahuje	58	

až	67	cm,	rozpätie	krídel	140	–	158	cm.	
Hlava	je	bielej	farby	(u	čajky	striebristej	
býva	sivo	fŕkaná),	má	podlhovastý	pro-
fil	s	plochým	čelom	a	dlhým	zobákom.	
Dobrý	 pozorovateľ	 si	 môže	 všimnúť	
i	tmavé	oči.	Nohy	sú	žltkastej	až	ružov-
kastej	farby,	na	rozdiel	od	čajky	žltono-
hej	však	nie	sú	výrazne	žlté.

Medzi prstami čajky bielohlavej sú dobre 
viditeľné plávacie blany

Charakteristickým	 odlišovacím	 zna-
kom	 je	 špička	 krídel	 –	 desiata	 ručná	
letka	(letky	predstavujú	krycie	perie	vy-

rastajúce	na	krídlach),	ktorá	 je	u	čajky	
bielohlavej	biela	(u	žltonohej	je	takmer	
čierna).	Na	vrchnej	 strane	krídel	čajky	
bielohlavej	 je	 typický	 i	prechod	medzi	
sivou	a	čiernou	farbou	–	sivá	zvyčajne	
prstovito	 vybieha	 do	 čiernej	 (u	 čajky	
žltonohej	je	toto	rozhranie	ostré).	Mla-
dý	 jedinec	čajky	bielohlavej	má	svetlý	
spodok	 krídel	 a	 tmavohnedý	 koniec	
chvosta.

Mladý jedinec čajky bielohlavej počas letu

Čajka bielohlavá dokáže hlavu otočiť 
aj o 180 stupňov

Potravu	 si	 získava	 vo	 vode	 i	 mimo	
nej.	 Hoci	 má	 medzi	 prstami	 plávaciu	
blanu	a	výborne	pláva,	nepotápa	sa	ce-
lým	telom,	ani	sa	nebrodí	v	plytkej	vode	
ako	volavka	či	bocian.	Ryby	vo	vode	sa	
snaží	 uloviť	 počas	 prelietania	 ponad	
hladinu.	Ponoriť	 sa	môže	 iba	nárazom	
z	povetria	na	vodu.

Čajka bielohlavá počas lovu potravy vo vode

Lieta	 výborne,	 avšak	 iba	 do	 takej	
vzdialenosti,	 aby	 nestratila	 z	 dohľadu	
zem.	

Čajka bielohlavá počas letu

Dobre	 sa	pohybuje	 i	 po	 suchej	 zemi	
–	časť	obživy	si	hľadá	i	na	poliach,	sme-
tiskách	a	skládkach	odpadu.	K	jej	potra-
ve	patria	červy,	hmyz,	zdochliny,	vajcia	
a	 mláďatá	 iných	 vtákov,	 ba	 i	 menšie	
cicavce.	Konzumuje	 takmer	 čokoľvek.	
S	potravou	prehltnuté	nestráviteľné	čas-
ti	vydávi	v	podobe	vývržkov.
Podobne	ako	ostatné	čajky,	 ak	nemá	

k	 dispozícii	 sladkú	 vodu,	 dokáže	 piť	
i	slanú.	Umožňuje	jej	to	špeciálne	zaria-
denie	na	odstraňovanie	soli	z	tela,	aby	sa	
jej	nehromadila	a	nepôsobila	škodlivo.	
Nadbytok	soli	 sa	ukladá	v	špeciálnych	
soľných	 žľazách,	 ktoré	 sú	 umiestnené	
v	hlave	a	ich	úlohou	je	vylučovanie	soli	
cez	 nozdry	 vo	 forme	 hlienovitého	 vý-
lučku.
Hniezdi	od	apríla	do	augusta	raz	roč-

ne.	 Znáša	 dve	 až	 tri	 olivovozelené	 až	
sivé	 vajcia	 so	 škvrnami.	 Na	 vajciach	
sedia	obaja	rodičia	a	mláďatá	kŕmia	vý-
vržkami	z	hrvoľa.	
Čajka	 bielohlavá	 žije	 na	 morských	

pobrežiach	 i	 pri	 vnútrozemských	 vo-
dách.	 Z	 hľadiska	 výskytu	 počas	 roka	
je	 pre	 ňu	 charakteristická	 stálosť	 ale-
bo	 krátka	 migrácia	 (presun	 na	 krátku	
vzdialenosť).	Hniezdi	v	oblasti	Kaspic-
kého	mora,	Azovského	mora,	 severnej	
časti	 Čierneho	 mora,	 v	 Poľsku	 i	 Ne-
mecku.	Prezimuje	v	južnej	časti	areálu,	
v	menšom	počte	i	v	severnej	a	západnej	
Európe.	
Pozorovaná	 bola	 i	 na	 Slovensku	 –	

okrem	Dunaja	a	Váhu	i	na	rieke	Poprad.	
Fotografie	pochádzajú	zo	Svitu	z	okolia	
rieky	Poprad.	
V	 zimných	 mesiacoch	 (december	 –	

február)	sa	na	Slovensku	spomedzi	tzv.	
veľkých	 čajok	 vyskytuje	 najhojnejšie	
(čajka	 žltonohá	 a	 striebristá	 iba	 vzác-
ne).	 Najväčšie	 počty	 jedincov	 čajky	
bielohlavej	 ornitológovia	 zaznamenali	
v	okolí	Dunaja	a	väčších	vodných	nádr-
ží.	Napríklad	na	Hrušovskej	 zdrži	 boli	
zistené	nocoviská	až	niekoľkých	tisícok	
jedincov,	pretože	sa	tam	zlietavajú	čaj-
ky	 z	 polí,	 smetísk	 a	 vodných	 plôch	 aj	
z	okruhu	desiatok	kilometrov.	Ich	kon-
centrácia	je	najväčšia	v	skorých	ranných	
hodinách	 pred	 východom	 slnka,	 rozlet	
sa	začína	plynulo	už	pri	svitaní	za	šera.
O	 prítomnosti	 tohto	 vtáka	 sa	 ornito-

lógovia	 môžu	 presvedčiť	 i	 sluchom.	
Spievať	síce	nedokáže,	ale	dáva	o	sebe	
vedieť	hlasným	kvílivým	volaním.
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Čajka bielohlavá na svoju prítomnosť upozor-
ňuje i hlasom

Tento	 operenec	 patrí	 k	 chráneným	
druhom	 národného	 významu,	 pričom	
spoločenská	 hodnota	 jedného	 jedinca	
dosahuje	331,93	€.

Cíbik chochlatý 
(Vanellus vanellus)

Patrí	do	radu	kulíkotvaré	(Charadriifor-
mes)	a	v	rámci	neho	do	čeľade	kulíko-
vité	(Charadriidae).	Slovenské	druhové	
meno	 súvisí	 s	 veľkým	 chocholom	 na	
hlave,	ktorý	je	utvorený	dlhými	úzkymi	
perami	s	dvojitým	koncom.

Detail hlavy – chochol a krátky zobák

U	mláďat	 je	 chochol	 iba	 naznačený.	
Na	hlave	sú	nápadné	i	veľké	prenikavé	
oči	 a	 pomerne	 krátky,	 zhora	 stlačený	
zobák.	
Veľkosť	 jeho	 tela	 je	 porovnateľná	

s	 veľkosťou	 holuba	 –	 dosahuje	 29	 až	
32	cm.	Vrchná	strana	tela	z	diaľky	vyze-
rá	čierna,	v	skutočnosti	má	jeho	lesklé	
perie	nádych	do	zelena	až	bronzovo-fia-
lova.	 Rovnakej	 farby	 je	 i	 brada,	 hrdlo	
a	hrvoľ.	Brucho	má	biele,	podchvostové	
krovky	hrdzavé.	
Hniezdi	od	marca	do	augusta.	Začia-

tok	 hniezdenia	 je	 spojený	 s	 ozdobný-
mi	pohybmi	 samcov	vo	vzduchu	–	pri	

tokaní	 samec	 letí	 s	 mnohými	 obratmi	
nahor	a	nadol	a	 tesne	nad	zemou	začí-
na	letieť	strmhlav,	pričom	vydáva	zvuk	
údermi	krídel	i	hlasom	„tjuuu-vitt-vitt“.	
Hniezdo	tvorí	iba	drobná	jamka	v	zemi,	
do	 ktorej	 samica	 znáša	 štyri	 hnedasté	
až	zelenkasté	vajcia	hruškovitého	tvaru	
s	 čiernymi	 škvrnami	 raz	 ročne.	 Rodi-
čia	na	nich	sedia	24	–	27	dní.	Sú	veľmi	
ostražití	a	používajú	všetky	možné	spô-
soby	na	oklamanie	a	odvábenie	nepria-
teľa	 od	 hniezda.	Mláďatá	 po	 narodení	
hniezdo	 opustia	 a	 hľadajú	 si	 potravu,	
ktorú	tvorí	prevažne	hmyz.	Rodičia	ich	
strážia.
Mimo	 obdobia	 hniezdenia	 sa	 zvy-

čajne	 zhromažďuje	 v	 početnejších	
kŕdľoch.	Ozýva	 sa	 hlasným	 plačlivým	
a	nosovým	„píut“	a	„gvä-riií“	alebo	za-
chrípnutým	„kviií“.
Žije	na	pasienkoch	a	oráčinách,	raše-

liniskách	 i	na	vlhkých	močaristých	 lú-
kach,	 kde	 si	 cez	 deň	 a	 počas	 svetlých	
mesačných	 nocí	 vyhľadáva	 dážďovky	
a	 iné	 pôdne	 živočíchy.	 Vyskytuje	 sa	
v	 Európe	 a	miernom	 pásme	Ázie.	Or-
nitológovia	 uvádzajú,	 že	 v	 zimnom	
období	 sa	 populácia	 cíbika	 chochla-
tého	 v	 Európe	 odhaduje	 na	 viac	 ako	
2	 800	 000	 jedincov,	 pričom	 najväčšie	
zimoviská	sa	nachádzajú	vo	Veľkej	Bri-
tánii,	 Francúzsku	 a	 Holandsku.	 Pravi-
delne	zimuje	i	v	Maďarsku.	
Na	Slovensku	je	všeobecne	poklada-

ný	za	sťahovavý	druh.	Migruje	do	juž-
nejších	 teplejších	krajín.	Vo	veľmi	vý-
nimočných	prípadoch	bol	na	Slovensku	
pozorovaný	 i	 v	 zime,	 čo	ornitológovia	
pokladajú	 za	 vzácnosť.	 Svedčia	 o	 tom	
i	nasledujúce	fotografie,	ktorá	ho	zachy-
távajú	na	okraji	 rieky	Poprad	vo	Svite	
začiatkom	roka	2011.

Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

V	minulosti	 bol	 cíbik	 chochlatý	 po-
merne	bežným	druhom	na	poliach	a	lú-
kach	strednej	Európy.	Staršia	generácia	
si	 možno	 ešte	 spomína	 na	 jeho	 akro-
batické	 zásnubné	 lety,	 zber	 jeho	 vajec	

a	 predaj	 vo	 veľkom	 počte	 na	 trhoch.	
V	 súčasnosti	 sa	 jeho	 pozorovanie	 po-
kladá	za	vzácnosť.	Súvisí	to	s	intenzív-
nym	nasadením	strojov	na	poľnohospo-
dársky	využívaných	plochách	a	skorým	
kosením	 oblastí,	 kde	 hniezdi	 na	 zemi,	
ako	 i	 s	 odvodňovaním	biotopov	vhod-
ných	pre	jeho	život.
Podľa	 súčasnej	 legislatívy	 patrí	

k	chráneným	druhom	národného	význa-
mu,	pričom	spoločenská	hodnota	jedné-
ho	jedinca	je	pomerne	vysoká	–	predsta-
vuje	sumu	663,87	€.
	

Trasochvost biely 
(Motacilla alba)

Stretnúť	sa	môžete	i	s	jeho	ľudovým	po-
menovaním	 trasorítka.	V	 zoologickom	
systéme	 je	 zaradený	 do	 radu	 vrabco-
tvaré	známeho	tiež	ako	spevavce	(Pas-
seriformes)	 a	 v	 rámci	 neho	 do	 čeľade	
trasochvostovité	 (Motacillidae).	 Jeho	
rodové	 meno	 súvisí	 s	 výrazne	 dlhým	
chvostom,	ktorým	bez	prestania	potria-
sa	zdola	nahor.	
Telo	 tohto	 vtáka	 dosahuje	 veľkosť	

18	cm,	rozpätie	krídel	25	–	30	cm.	Pri	
samcoch	a	samiciach	sa	kombinuje	bie-
le,	sivé	a	čierne	sfarbenie	peria,	pričom	
sa	 prejavuje	mierna	 pohlavná	 dvojtva-
rosť	 –	 samec	 má	 čierno-bielu	 hlavu,	
samica	má	zadnú	časť	hlavy	sivú.	Obe	
pohlavia	majú	sivý	chrbát,	biele	pásy	na	
krídlach	a	biely	trtáč	(kostrč).
Ozýva	 sa	 hlasným	 ostrým	 „čizz-ik“	

a	„čik“,	ale	i	nenápadným	spevom	s	vlo-
ženým	volaním	„clip“	alebo	„cilip“.

Trasochvost biely (Motacilla alba)

Kŕdle	 trasochvostov	 bielych	 často	
hniezdia	v	krovinách,	na	stromoch,	prí-
padne	 v	 teplých	 skleníkoch	 dva	 až	 tri	
razy	 do	 roka.	Od	 apríla	 až	 do	 augusta	
samica	znáša	päť	až	šesť	bielych	alebo	
zelenkastých	 škvrnitých	 vajec,	 na	 kto-
rých	sedí	dvanásť	až	štrnásť	dní.	
Živí	sa	hmyzom	(napríklad	komármi,	

muchami,	 chrobákmi	 a	 drobnými	 mo-

Biológia

8



týľmi),	ktorý	často	chytá	pri	močiaroch,	
potokoch,	 kalužiach	 a	 kravincoch.	 Pri	
love	 potravy	 často	 pobieha	 sem	 a	 tam	
cupotavými	krokmi.	Často	tiež	kráča	za	
oráčmi	a	v	brázdach	zbiera	larvy	hmyzu	
a	červy.

Trasochvost biely počas lovu hmyzu

Je	veľmi	neposedný	a	pohyblivý.	Veľ-
mi	nápadné	je	jeho	správanie	vtedy,	keď	
sa	z	oblohy	blíži	predátor.	Vzrušene	po-
letuje	a	zároveň	švitorí.	Znamená	to,	že	
zaregistroval	 vranu,	 jastraba	 krahulca	
alebo	sokola	myšiara.
Je	 jediným	 európskym	 druhom	 tra-

sochvosta,	 ktorý	 žije	 v	 rozmanitých	
otvorených	a	polootvorených	biotopoch	
–	 pri	 vode	 i	 vo	veľkej	 vzdialenosti	 od	
nej,	 v	 odľahlej	 tundre	 i	 polopúšti,	 ale	
i	 v	 poľnohospodárskej	 krajine,	 okolo	
hospodárskych	 dvorov,	 na	 hnojiskách,	
na	dedinách	a	predmestiach,	ba	i	v	cen-
trách	miest.	Vyskytuje	sa	v	Eurázii,	se-
vernej	Afrike	a	na	Islande.

Patrí	 k	 sťahovavým	druhom,	pričom	
sa	sťahuje	na	krátke	a	stredné	vzdiale-
nosti.	Z	našej	krajiny	odlieta	v	októbri	
a	späť	sa	vracia	v	marci.	V	poslednom	
desaťročí	však	bolo	na	Slovensku	pozo-
rovaných	 niekoľko	 jedincov	 i	 v	 zime.	
Svedčia	 o	 tom	 i	 fotografie	 zhotovené	
vo	Svite,	ktoré	ho	zachytávajú	na	rieke	
Poprad.

Trasochvost biely v zime na rieke Poprad

Podľa	 súčasnej	 legislatívy	 je	 zara-
dený	 k	 chráneným	 druhom	 národného	
významu,	pričom	spoločenská	hodnota	
jedného	jedinca	je	331,93	€.
	

Trasochvost horský 
(Motacilla cinerea)

V	niektorej	literatúre	sa	používa	i	 jeho	
druhové	meno	vrchovský.
Je	veľmi	blízkym	príbuzným	predchá-

dzajúceho	druhu.	Na	rozdiel	od	neho	sa	
zdržiava	takmer	výhradne	pri	bystro	te-

čúcich	riekach	a	potokoch,	najmä	v	pa-
horkatinách	a	horských	oblastiach.	

Trasochvost horský (Motacilla cinerea) 

Niektoré	 populácie	 tohto	 operenca	
v	blízkosti	voľne	 tečúcich	vôd	 i	zimu-
jú	–	v	dôsledku	mrazov	však	dochádza	
k	 veľkým	 stratám	 jedincov,	 pre	 iné	 je	
charakteristická	diaľková	migrácia.
Telo	tohto	vtáka	má	dĺžku	18	–	19	cm,	

rozpätie	krídel	25	–	27	cm.	V	zafarbení	
sa	strieda	žltá,	sivá	a	biela	farba.	
Živí	sa	hmyzom	a	pavúkmi.	Hniezdo	

si	stavia	v	rôznych	otvoroch	v	blízkosti	
vôd.	Hniezdi	dva	razy	do	roka,	samica	
znáša	v	období	od	marca	do	augusta	po	
4	 –	 6	 jemne	 škvrnitých	 sivých	 vajec.	
O	potomstvo	sa	starajú	obaja	rodičia.
Patrí	k	užitočným	vtákom.	Zaradený	

je	k	chráneným	druhom	národného	vý-
znamu,	spoločenská	hodnota	jedinca	je	
331,93	€.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

NOBELOVA CENA ZA FYZIKU 2011
„Niektorí tvrdia, že svet skončí ohňom, druhí, že ho zničí ľad. 
To, čo poznám z vášne, ma prinútilo k ohňu sa prikláňať. 
Avšak keď oheň svet nezmrzačí, poznám natoľko aj nenávisť, 
aby som si bol istý, že ľad by to dokázal, že na to stačí.“
Takto	začal	príhovor	predseda	Nobelovho	výboru	k	udele-

niu	Nobelovej	ceny	za	fyziku	v	roku	2011	citujúc	dielo	Ro-
berta	Frosta	Oheň	a	ľad.	Pokračuje	veľkou	otázkou,	na	ktorú	
už	poznáme	odpoveď:	„Aký je osud vesmíru? Pravdepodobne 
skončí ako ľad, ak chcete veriť tohtoročným nositeľom Nobe-
lovej ceny.“	 Pozorovanie	 explodujúcich	 hviezd,	 takzvaných	
supernov,	vo	vzdialených	galaxiách	ich	priviedlo	k	objavu,	že	
sa	 rozpínanie	vesmíru	zrýchľuje.	Tento	nečakaný	záver	pre-
kvapil	aj	samotných	nositeľov	Nobelovej	ceny	a	prirovnávajú	
ho	k	tomu,	akoby	ste	vyhodili	loptu	a	namiesto	toho,	aby	spad-
la	späť	na	zem,	začne	sa	od	zeme	vzďaľovať	stále	rýchlejšie	
a	prekvapene	sledujete,	ako	mizne	na	oblohe.	Niečo	podobné	
sa	deje	v	celom	vesmíre.	Zrýchlené	rozpínanie	vesmíru	zname-
ná,	že	ho	musí	rozpínať	akási	neznáma	forma	energie,	mystic-
ky	nazvaná	tmavá energia.	Podľa	odhadov	tvorí	viac	ako	70	%	
energie	celého	vesmíru	a	napriek	jej	dominancii	o	nej	nevieme	
vôbec	nič.	Preto	je	najväčšou	otázkou	súčasnej	fyziky.

Veľkú väčšinu energie vesmíru tvorí tmavá energia, ktorá poháňa 
rozpínanie vesmíru. Menší podiel má tmavá hmota – ďalšia záhada, 

ktorá drží galaxie pohromade. Poznáme len zostávajúci malý diel tejto 
skladačky.

Vesmír sa rozpína. Ako to vieme?

Najprv	 nahliadneme	 do	 histórie,	 ako	 sa	 prišlo	 na	 to,	 že	 sa	
vesmír	rozpína.	Albert	Einstein	a	 jeho	súčasníci	považovali	
vesmír	za	stacionárny,	čiže	nemenný,	bez	začiatku	a	konca,	
čo	 bola	 vtedy	 všeobecne	 prijímaná	 hypotéza.	 Túto	 pred-
stavu	 narušila	 jeho	 všeobecná	 teória	 relativity	 publikovaná	
v	roku	1916.	Teória	nevyhnutne	viedla	k	tomu,	že	stacionárny	
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