Biológia
S ornitológom Ing. Matejom Repelom, PhD.,
(nielen) o krúžkovaní vtákov
S profesionálnym ornitológom Ing. Matejom Repelom, PhD.,
členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, spolupracujeme na diaľku už niekoľko rokov – najmä počas Medzinárodného termínu sčítania vodného vtáctva,
resp. celoslovenského projektu Zimné sčítanie vodného vtáctva. Začiatkom januára 2013 sa v mestskej časti Svitu Podskalka v spolupráci s ním realizovalo krúžkovanie operencov.
Túto zaujímavú činnosť sme si nenechali ujsť ani my.
Za lokalitu vhodnú na krúžkovanie bola vybraná lokalita na
okraji lesa tesne za rodinným domom našej čitateľky Nely
Gloríkovej, ktorá sa v rámci biologickej olympiády venovala
pozorovaniu a dokumentovaniu vtáctva (najmä) vo Svite.
Vzhľadom na to, že každoročne pomáha operencom prežiť
zimné obdobie výrobou kŕmidiel, búdok a pravidelným prikrmovaním, mohla sa spoľahlivo vyjadriť v súvislosti s výskytom vtáčích druhov v tomto období. Do tejto oblasti za potravou prilietajú často najmä sýkorky a hýle.
Úlohou Nely a jej rodinných príslušníčok bola príprava
lieskových palíc, o ostatné sa už postaral ornitológ. Doniesol
ornitologické nárazové siete, klieštiky, krúžky rôznych veľkostí, látkové vrecúška a záznamník s písacími potrebami.
Dokonca pri tejto činnosti plánoval využiť i mobilný telefón
s nahranými zvukmi operencov. Tie môžu poslúžiť na ich prilákanie na príslušné miesto za predpokladu, že sa vtáky, ktorých hlasy sú prehrávané v mobile, nachádzajú v blízkom
okolí.
Pred samotným začiatkom krúžkovania Matej a Nelin rodinný tím natiahli tri ornitologické siete a čakali na ich „návštevníkov“.

Ornitologická sieť upevnená na lieskovú tyč

Na každej z takmer neviditeľných sietí sa nachádzali tzv.
záchytné vaky, do ktorých operenec v prípade nárazu spadne.
Tie sú z rovnakého materiálu ako celé siete a dajú sa prirovnať k vonkajším veľkým vreckám našitým napr. na zimnej
bunde, zhora však viac odstávajú, aby do nich mohol vták po
náraze do siete dopadnúť. V opačnom prípade – ak by tieto
vaky chýbali – by sa po náraze od siete odrazil na zem, kde
by sa mohol zraniť.
Po zachytení operencov v sieti ich postupne ornitológ Matej s pomocníkmi vyberal a dočasne umiestnil do látkového
vrecúška. Každý vtáčí jedinec bol v tomto vrecúšku prenesený k stolíku s pripravenými potrebami na krúžkovanie.

Vrecúška, klieštiky, zápisník a škatuľka s krúžkami

Krúžky rôznych veľkostí
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Sýkorka veľká zachytená v sieti a jej vyberanie z nej
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Vyberanie sýkorky veľkej zo siete – detail

Krúžkovanie sýkorky chochlatej

Ukladanie odchyteného operenca do plátenného vrecúška

Po výbere z vrecúška ornitológ pripevnil na končatinu vtáka hliníkový krúžok príslušnej veľkosti (pre niektoré druhy
vtákov sú určené aj oceľové krúžky), zistil o ňom potrebné
údaje (druh, pohlavie, približný vek – mláďa, resp. dospelý
jedinec), zapísal ich i s dátumom a uvedením lokality do
záznamníka a okrúžkovaného jedinca vypustil späť do prírody.

Zisťovanie znakov jedinca na základe sfarbenia ručných kroviek

Krúžkovanie sýkorky veľkej

Hliníkový krúžok na končatine operenca
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Po skončení prác v teréne sme sa dostali k rekapitulácii zistených výsledkov, zhotoveným fotografiám a rozhovoru.
Aké sú výsledky dnešného krúžkovania?
Počas tohto dňa bolo okrúžkovaných 32 jedincov šiestich
druhov vtákov, a to:
Sýkorka veľká (bielolíca) (Parus major) – 22 jedincov
Sýkorka belasá (Parus caeruleus) – 3 jedince
Sýkorka uhliarka (Parus ater) – 2 jedince
Sýkorka chochlatá (Parus cristatus) – 2 jedince
Králik zlatohlavý (Regulus regulus) – 2 jedince
Kôrovník dlhoprstý (Certhia fammiliaris) – 1 jedinec
V okolí sietí poletoval ešte i hýľ lesný, ale ten sa ani do jednej z troch sietí nezachytil. Takýto výsledok pokladám za pekný úspech.
Zápis údajov o sýkorke chochlatej

Po niekoľkých hodinách tejto zaujímavej činnosti krátko
pred zotmením ornitológ a Nela zbalili ornitologické siete.

Skladanie a balenie ornitologických sietí

Nela so sýkorkou chochlatou
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Kto môže vykonávať krúžkovanie vtákov?
Túto činnosť nemôže vykonávať hocikto. Záujemca musí mať
vek nad 18 rokov. Je potrebné, aby mal prax – videl krúžkovanie priamo v teréne a spolupracoval najskôr pod vedením
skúseného krúžkovateľa. Textové a obrazové informácie
v knihe na nácvik krúžkovania nestačia, i keď pred časom vyšla v slovenčine kvalitná publikácia Príručka krúžkovateľa,
ktorú vydala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko v rámci jedného z projektov. Jej krst prebehol
v Liptovskom Mikuláši. Vo formáte pdf je voľne dostupná na
stiahnutie na webovej stránke
http://www.vtaky.sk/media/file/Kruzkovanie/Kniha_
PriruckaKruzkovatela_web.pdf
a pre vážnych záujemcov je možné i získanie jej tlačenej formy od ornitológov v Bratislave, Michalovciach a Prievidzi.
Presné informácie o krúžkovaní sa dajú nájsť na stránke
http://www.vtaky.sk/stranka/53-Kruzkovanie.html.
Prax so skúsenými krúžkovateľmi môžete nadobudnúť v ornitologických táboroch alebo v stacionári Drienovec, kde sa
ročne okrúžkujú desaťtisíce vtákov. Ja osobne sa krúžkovaniu
venujem od roku 2008, čomu ale predchádzala dvojročná príprava pod vedením skúsených krúžkovateľov.
Do úvahy treba brať i legislatívu (zákon o ochrane prírody), pretože všetky voľne žijúce vtáky na Slovensku okrem holuba domáceho patria k chráneným druhom. Krúžkovateľ
musí na túto činnosť získať povolenie od Ministerstva životného prostredia SR. Nutnou podmienkou je tiež dobré poznanie jednotlivých vtáčích druhov a znalosť biotopov i času,
v ktorých sa určitý druh dá očakávať. Krúžkovatelia sa pravidelne raz ročne stretávajú na Aktíve krúžkovateľov, ktorého
sa môžu zúčastniť i iné osoby – tzv. nekrúžkovatelia. Skúšky
na vykonávanie tejto činnosti sa konajú podľa potreby – zvyčajne dva razy ročne vo Zvolene (na výročnej členskej schôdzi
SOS/BirdLife Slovensko v marci príslušného roku a v septembrovom termíne počas celoslovenského seminára Aplikovaná
ornitológia) a v ornitologickom stacionári Drienovec v priebehu roka po zaslaní príslušnej žiadosti. Skladajú sa z týchto
okruhov:
• určovanie vtáčích druhov a ich pomenovanie slovenskými
i latinskými názvami,
• metodika odchytu a krúžkovania vtákov,
• legislatíva o ochrane prírody zameraná najmä na ochranu
vtáctva.
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druhu, resp. lepšie povedané dĺžke a hrúbke jeho nohy, na
ktorú sa krúžok umiestňuje. Podľa toho majú rozličné typy
krúžkov označenie podľa písmen abecedy – napr. najväčšie
krúžky typu A sú určené pre orliaky alebo supy, najmenšie
krúžky typu T sú pre končatiny orieška alebo kolibiarikov.
Čo so zistenými údajmi po krúžkovaní?
Všetky zistené údaje krúžkovatelia nahlasujú príslušnej krúžkovacej centrále v rámci Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Zabezpečená je i medzinárodná
spolupráca, SOS je členom Európskeho združenia pre krúžkovanie vtákov EURING.

Kôrovník dlhoprstý, sýkorka chochlatá a sýkorka belasá

Z praktického hľadiska je dôležité, aby mal krúžkovateľ
i asistentov, ktorí sú mu ochotní počas krúžkovania pomôcť,
pretože túto činnosť nemôže zvládnuť sám.
Aký význam má krúžkovanie vtákov?
Krúžkovanie je významnou vedeckou metódou výskumu ekológie, populačnej dynamiky a migrácie vtákov. Obrovský
význam malo najmä v minulosti, keď bolo jediným spôsobom
výskumu migrácie vtáctva (v súčasnosti sa na tieto účely čoraz častejšie využíva i telemetria). Pomocou systematického
a dlhodobého krúžkovania sa zisťuje i hniezdna úspešnosť
(počet mláďat a ich prežívanie), dĺžka života jedincov, vernosť lokalite, vplyv počasia na migráciu...
Ako je to so získavaním krúžkov?
Na Slovensku si ich krúžkovatelia kupujú za vlastné, ale snažíme sa získavať financie na ne aj cez rôzne výskumné granty.
V iných krajinách tento výskum aspoň čiastočne financuje
štát. Každý krúžok má pridelený svoj jedinečný kód. Na slovenských krúžkoch je vyrazený nápis N. MUSEUM, BRATISLAVA, SLOVAKIA, typ krúžku, ktorý je vyjadrený veľkým
tlačeným písmenom, za ktorým nasleduje troj- až šesťmiestne
číslo krúžku.

Čo znamená typ krúžku?
Typ krúžku vyjadruje jeho veľkosť (výšku a priemer). Na každý druh vtáka je podľa schválených pravidiel krúžkovania
pridelený určitý typ tak, aby svojou veľkosťou danému druhu
vyhovoval, neobmedzoval ho, ani mu neubližoval. Typ krúžku
je teda prispôsobený vzrastu vtáčieho jedinca príslušného

Čo v prípade, že niekto z našich čitateľov nájde krúžok
alebo vtáka s krúžkom?
Sú dve najčastejšie možnosti, ako sa dostaneme k cenným
údajom. Krúžkovaný vták (tzv. krúžkovanec) môže byť opätovne odchytený do siete a takto kontrolovaný tým istým ornitológom na tej istej lokalite, ale aj na opačnom konci kontinentu pri odchytoch zahraničnými krúžkovateľmi. Druhou
možnosťou je, že niekto náhodne nájde krúžok. V takom prípade ide najčastejšie o uhynuté jedince. V každom prípade je
potrebné kontaktovať Krúžkovaciu centrálu Slovenskej ornitologickej Spoločnosti/BirdLife Slovensko, alebo aspoň informovať nejakého ornitológa, ktorý už bude vedieť, ako postupovať. Takéto údaje sú nesmierne cenné a je nevyhnutné
poznamenať si pri náleze dátum, presnú lokalitu a okolnosti
nálezu.
V závere nášho rozhovoru sme odbočili od krúžkovania
a vrátili sme sa o rok späť.
V januári 2012 ste sa zúčastnili významnej ornitologickej
expedície v Ázii. Ako si na ňu spomínate? Neplánujete ju
zopakovať?
Od polovice januára 2012 sme dva týždne strávili v štáte Gujarát v Indii, v oblasti v blízkosti Pakistanu, kam sme sa ako
štvorčlenná skupina slovenských ornitológov dostali na pozvanie indickej vlády. Sú tam ešte lokality zachovanej prírody, je to územie významné pre zimovanie mnohých druhov
vtákov zo severu Ázie, ale i Európy, čo je veľký potenciál aj
pre rozvoj krajiny v súlade so záujmami ochrany prírody.
Vládni predstavitelia tohto štátu by chceli v blízkej budúcnosti začať rozvíjať tzv. vtáčkarský turizmus, preto pozvali ornitológov z celého sveta, ktorým zaplatili letenky a niekoľkodňový pobyt. Chceli takto spropagovať svoju krajinu. Zvyšok
pobytu sme si financovali z vlastných zdrojov. Počas týchto
dvoch týždňov sme mali možnosť pozorovať dve stovky druhov vtákov, medzi ktorými boli i dva druhy (červenák karmínový a muchárik malý), ktoré hniezdia na Slovensku, ale výnimočne zimujú práve v Indii (všetky naše ostatné sťahovavé
druhy migrujú na juh do Afriky). Na pozorovanom území sa
striedali lesy, mokrade, púšte, polopúšte, ba dokonca sme
boli i na morskom pobreží v mangrovových porastoch. Okrem
vtákov sme v národnom parku videli i opice a levy. Jediným
negatívom pobytu v tejto krajine bola pre mňa strava, pretože nie každý žalúdok sa dokáže prispôsobiť tunajšej extrémne
pikantnej strave.
Danica Božová
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