
Labuť	hrbozobá	(Cygnus olor)

Labuť hrbozobá sa v niektorej literatúre sa uvádza i pod slo-
venským názvom labuť veľká. Zoológovia používajú odbor-
né meno Cygnus olor. V rámci systému živočíšnej ríše je ten-
to operenec zaradený do triedy vtáky (Aves) a v nej do radu 
zúbkozobce (resp. husotvaré) – Anseriformes.

Pozorovatelia tento druh operencov nemôžu prehliadnuť – 
labute sú najväčšie vodné vtáky. Labuť hrbozobá dorastá do 
veľkosti 140 – 160 cm, pričom samotné telo tvorí asi 80 cm, 
rozpätie krídel 200 – 240 cm. Hmotnosť jej tela dosahuje pri-
bližne 10 kg.

Poznávacím znakom je veľmi dlhý krk a malá hlava. Chvost 
je relatívne dlhý a špicatý. Tenký krk labuť drží pri plávaní 
buď vo vzpriamenej polohe alebo hladko prehnutý do tvaru 
písmena S. 

Druhové meno tohto vtáka súvisí so zobákom. Má oranžo-
vočervenú farbu s nápadným čiernym hrbom pri koreni. Čier-
ne sú i nozdry a okraje zobáka.

Krátke hrubé nohy umiestnené príliš vzadu jej sťažujú 
chôdzu po zemi – pohybuje sa veľmi ťarbavo, vo vode však 
pláva vznešene. Umožňujú jej to tri dopredu smerujúce prsty 
spojené plávacou blanou. Ďalší prst smerujúci dozadu je krát-
ky. 
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Mohutná stavba tela súvisí s ťažkosťami pri vzlietaní – zo 
zeme vzlieta veľmi ťažko. Vždy sa počas tejto činnosti roz-
bieha a usilovne máva krídlami. Pred vzlietnutím z vody 
máva najprv krídlami a šliape po hladine akoby po nej beža-
la. Až potom sa vznesie do vzduchu. Avšak, keď už vzlietne, 
letí rýchlo. Mocne švihá krídlami. Vzniká pri tom šumenie, 
ktoré pripomína lahodný zvuk zvona a je počuteľné do veľkej 
diaľky. 

Živí sa rastlinami, väčšinou podvodnými. Dlhý krk použí-
va na prehľadávanie dna v plytkých vodách a na vyťahovanie 
rôznych vodných tráv. Spása i husto zarastené brehy vôd, na 
ktorých sa zdržiava. Potravu si hľadá i na poliach. Žerie tam 
trávu a listy repky olejnej. V plochom zobáku má drobné zúb-
ky, ktorými dokáže príslušné rastlinstvo obhrýzať.

Vyskytuje sa celoročne v miernom pásme Európy a stred-
nej Ázie. Žije v sladkovodných jazerách a rybníkoch, väčši-
nou s tŕstím, a pozdĺž ich pobrežia. Je otužilá, v zime jej po-
stačuje otvorená hladina. V tomto období sa jedince zhlukujú 
na nezamrznutých vodách. Dokonca bola pozorovaná i pria-
mo v mestách.

Labuť v blízkosti brehu 

Na Slovensku zimuje početne najmä v nížinných oblastiach 
popri kanáloch, vodných tokoch, v rybníkoch, priehradách, 
ako i na menších vodných plochách. 
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Biele sfarbenie peria získava labuť hrbozobá počas prvého 
leta alebo v druhej jeseni života. Iba vzácne sa už rodí v čisto 
bielej odrode. Labute patria k monogamným živočíchom, 
páry sú tvorené na celý život.

Labuť nie je takým tichým vtákom, ako sa o nej zvykne 
vravieť. Naopak. Chrochtá, sipí, bručí a škrieka. Jej hlasové 
prejavy sú výrazné. Najčastejšie sa ozýva výbušným noso-
vým „keorrr!“. Osamelo plávajúce jedince niekedy vydávajú 
pomerne hlasné „keu“, mláďatá pípavé „pui-pui-pui“. Útoč-
ný hlas pripomína hadí sykot. Typické je i rytmické svišťanie, 
ktoré vzniká mávaním krídel počas letu. 

V dávnej minulosti labuť chovali v Oriente i Európe – a to 
nielen na ozdobu, ale i kvôli mäsu. V Anglicku bola udomác-
nená už pred rokom 1186. Osobitný zákon zakazoval chov la-
butí bez kráľovského povolenia. Majitelia značkovali svoje 
labute vyrezaním označenia na zobák. Počas panovania krá-
ľovnej Alžbety I. mali zaregistrovaných 900 značiek. Každý 
rok v jarnom období pochytali mladé labute a vykonali sláv-
nostné značkovanie na riekach. Tento zvyk sa dodnes dodr-
žiava v Anglicku na rieke Temža. 

Pred sto rokmi zmizla labuť hrbozobá z väčšej časti Eu-
rópy. Zdivené vtáky z parkov znova osídlili stratené hniezdis-
ká. Dnes tento druh trpí najmä v zime, keď sa pre ľad a sneh 
nemôže dostať k potrave. 

Podľa súčasnej legislatívy patrí labuť hrbozobá k chráne-
ným druhom národného významu, pričom spoločenská hod-
nota jedného jedinca predstavuje 497,90 €. 

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

Hniezdiť začína v treťom až štvrtom roku života. Ešte pred 
samotným hniezdením pozorovateľov upútajú tzv. svadobné 
hry. Samec a samica počas nich plávajú oproti sebe, nadvihu-
jú krídla a pohybujú krkom. Do zobákov naberajú vodu, kto-
rou si fŕkajú perie. 

Hniezdi od apríla do októbra na zemi alebo na hromadách 
rastlinného materiálu v mokradiach, jazerách alebo pri pobre-
ží. Hniezdo si samica stavia z veľkej hromady stebiel a tŕstia, 
na pobreží využíva riasy a chaluhy. Samec jej znáša materiál, 
zdržiava sa neďaleko hniezda a stráži ho. 

Jedince môžu byť v tomto období agresívne. Samce zvá-
dzajú boje o teritóriá, počas ktorých bijú krídlami do vody 
a dlho kĺžu po hladine. Počas výhražného postoja má labuť 
krídla otvorené ako plachty a hlavu charakteristicky polože-
nú na chrbte. Hniezdo si energicky chráni pred hocikým a ho-
cičím, čo by sa priblížilo do jej blízkosti.

Labutia samica nakladie počas jednej znášky jedno až de-
väť vajec zelenosivej farby. Samica na nich sedí 35 dní, sa-
mec stráži hniezdo. Po vyliahnutí sa rodičia o mláďatá stara-
jú približne päť mesiacov. Rodičia ich odvádzajú na vodu 
a večer do hniezda. Pozorovatelia môžu niekedy pozorovať, 
ako sa mladé vtáčatá vezú na matkinom chrbte počas plavby 
po vode. Keď mláďatá dokážu po štyroch až piatich mesia-
coch lietať, rodičia ich od seba odoženú. 

Pohlavnú zrelosť jedince labute dosahuje v treťom až štvr-
tom roku. Samce a samice sú farebne podobné, samec máva 
väčší hrboľ na zobáku, zvlášť v čase hniezdenia. 

Perie mláďat býva sivohnedé s ružovým nádychom, ich zo-
bák je spočiatku tmavohnedý, neskôr sivoružový bez hrboľa. 

Biológia Biológia

7




