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V tomto článku dostanú priestor tri vtáčie druhy, ktoré v zoo-
logickom systéme patria do radu vrabcotvaré (Passerifor-
mes), ktorý je známy viac pod názvom spevavce.

Králiček	zlatohlavý	(Regulus regulus)	

Ornitológovia používajú pre králička	zlatohlavého	i názov 
králik	zlatohlavý,	v literatúre sa vyskytujú obe pomenova-
nia. Jeho latinské meno je Regulus regulus. Dve možnosti sú 
uvádzané i pri jeho zaradení do čeľade v rámci radu spevav-
ce. V niektorej literatúre je súčasťou čeľade penicovité (Syl-
viidae), podľa iných zdrojov patrí do samostatnej čeľade krá-
ličkovité, resp. králikovité (Regulidae).

Spolu so svojím príbuzným králičkom ohnivohlavým je 
tento operenec držiteľom jedného z rekordov v živočíšnej ríši 
– ako najmenší vták v Európe. Dĺžka jeho tela dosahuje iba 
8,5 až 9,5 cm, rozpätie krídel od 13 do 15 cm. Svojou hmot-
nosťou, ktorá nepresahuje 5 gramov, je najľahším operencom 
na starom kontinente. 

Charakteristickým znakom tohto vtáčieho druhu je poma-
rančová čiapočka na hlave samcov a žltá na hlave samíc s čier-
nou obrubou. Podľa tejto indície dokonca môžu pozorovatelia 
potvrdiť jeho výskyt, i keď iné časti tela viditeľné nie sú. 

Dôkazom výskytu králička je žltá alebo pomarančová čiapočka na hlave 

Krátky krk a pomerne veľká hlava mu dodávajú kompakt-
ný a guľatý vzhľad. Korálkovité oči vo svetlej a nevýraznej 
tvári sa zdajú veľké. Od príbuzného králička ohnivohlavého 
ho odlišuje chýbajúci biely pás nad okom. 

Králiček zlatohlavý – s kompaktným a guľatým vzhľadom

Vrchná strana tela králička zlatohlavého má sivozelenú far-
bu, spodok tela je bledší. Na krídlach si pozorovatelia môžu 
všimnúť belavú pásku. Zobák má tmavý a veľmi tenký. 

Svojím výzorom pôsobí najprívetivejšie zo všetkých našich 
operencov. Ten však vie zmeniť aj na komický. A keď sa na-
hnevá, zlatožlté perie na hlave mu vstáva dupkom. 

O jeho prítomnosti sa môžeme presvedčiť i sluchom. Ryt-
mický šepotavý spev vo veľmi vysokých tónoch na konci stú-
pajúci pripomína „zi-zí-zí“, „zit“ alebo spieva „sída-sída“. 
Jeho volanie znie ako ostré „srrí“. Pre väčšinu starších ľudí, 
ktorí majú slabší sluch, je takmer nepočuteľný. 

Miestom jeho výskytu sú najmä ihličnaté lesy. Uprednost-
ňuje smrekové a jedľové porasty, menej zmiešané lesy – naj-
mä jedľobukové. Vidieť ho však i v záhradách a parkoch  
s ihličnatými drevinami. V zime a mimo hniezdneho obdobia 
bol pozorovaný i v listnatých lesoch. Na vetvách vytrvalo po-
skakuje a obletuje okolo korún stromov. Často lieta v celých 
kŕdľoch spolu so sýkorkami, mlynárkami a kôrovníkmi. Je 
veľmi neposedný – pôsobí, akoby bol natiahnutý na kľúčik. 
Nikdy nepozhovie dlhšie na jednej vetvičke. 

Králiček zlatohlavý sa najradšej zdržiava v korunách 
ihličnatých stromov

Hniezdi na vrchole ihličnatých stromov, najčastejšie smre-
kov alebo jedlí. Drobné hniezdo pohárikovitého tvaru pripo-
mínajúceho kolísku stavajú obaja partneri. Vytvárajú ho z ko-
nárikov, machu, lístia, trávy, peria a pavučiny. Na vrchnej 
strane má malý otvor. Je vpletené medzi tenké visiace vetvič-
ky, preto sa hojdá ako kolíska už pri jemnom vánku.

Králiček zlatohlavý hniezdi od marca do augusta dva razy 
do roka. Samica sedí na 7 až 11 belavých až svetlohnedo 
škvrnitých vajciach 14 až 17 dní. Mláďatá v hniezde kŕmia 
obaja rodičia 15 až 20 dní. 

Žije v Európe, Ázii a Severnej Amerike. V kontinentálnej 
Európe sa vyskytuje najmä vo vyšších polohách. Patrí k dru-
hom, pre ktoré je charakteristická stálosť až krátka migrácia. 
Na Slovensku ho môžeme vidieť počas všetkých ročných ob-
dobí, pričom najlepšie sa dá pozorovať v zime. 

Loví drobný hmyz a pavúky, najmä v korunách stromov ih-
ličnanov, preto je užitočný. Podľa súčasnej legislatívy patrí 
k chráneným druhom národného významu, pričom spoločen-
ská hodnota jedinca predstavuje 165,97 €.

opeRence okolo nás
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Mlynárka	dlhochvostá	(Aegithalos caudatus)

Latinsky sa mlynárka	dlhochvostá nazýva Aegithalos cau-
datus. V zoologickom systéme je v rámci radu spevavce zara-
dená do rovnomennej čeľade mlynárkovité (Aegithalidae). 
Niektoré pramene ju však uvádzajú v rámci čeľade pasýkor-
kovité (Paradoxornithidae).

Mlynárka dlhochvostá je väčšia ako vyššie spomenutý krá-
liček zlatohlavý. Meria 13 až 15 cm (z toho 8 cm pripadá na 
chvost), rozpätie jej krídel dosahuje 16 až 19 cm.

Charakteristickým poznávacím znakom je veľmi dlhý 
chvost, čo sa odráža i v jej druhovom názve. Chvostové perá 
tohto operenca sú dlhšie než samotné telo. Vyzerá ako chu-
máčik vaty s papierovým chvostíkom. Keď fúka silný bočný 
vietor, jej chvostík je unášaný do boku alebo niekedy i pred 
seba, veje ako vlajka.

Mlynárka dlhochvostá pri pohľade zozadu

V zafarbení tela mlynárky dlhochvostej sa kombinuje biela 
a čierna farba. Hlava a spodná časť tela tohto operenca je bie-
la so širokým čiernym pruhom, ktorý prechádza od boku čela 
dozadu pozdĺž okrajov temena. Na niekoľkých miestach na 
krídlach sa nachádzajú ružové škvrny. Na hlave má maličký 
zobák. Pozorovatelia si môžu všimnúť i jej štíhle nohy.

K jej zvukovým prejavom patrí volanie, pri ktorom opaku-
je vysoké „cí“, ako i ostré „cerrr“. Ozýva sa i tichým spevom. 
Prelieta väčšinou v skupinách pomedzi vetvy kríkov a stro-
mov. Akrobaticky sa šplhá po tenkých vetvičkách.

Areál jej výskytu zasahuje takmer do celej Európy a mier-
neho pásma Ázie. Siaha od britských ostrovov až po Japon-
sko. Všade tam uprednostňuje listnaté a zmiešané lesy pred 
ihličnatými. Obýva menšie lesíky, okraje lesov a brehové po-
rasty okolo vodných tokov, najmä vrbiny. Pozorovaná bola 
i v parkoch a záhradách. 

Mlynárka dlhochvostá v korune brehového porastu

Hniezdi v pároch od marca do júna. Stavia si hniezdo, kto-
ré vyzerá akoby ho vytvoril umelec. Je to celkom uzavretá 
stavba guľovitého tvaru s postranným vchodom v hornej tre-
tine. Má aj päťnásobne väčšiu hmotnosť ako samotný opere-
nec. Nachádza sa v korune stromu alebo kríka. Vybudované 
je z machu a rastlinnej vlny. Zvonku je obložené lišajníkmi, 
kúskami kôry a vetvičkami, aby bolo čo najlepšie maskova-
né, a tak chránené pred predátormi. Vnútro je vystlané  
jemnými pierkami. Táto páperová výstelka funguje ako doko-
nalá tepelnoizolačná vrstva pre vajcia a neskôr i mláďatá. Sa-
mica raz ročne znáša 8 až 12 belavých červenkasto bodkova-
ných vajec. Sedí na nich 12 až 13 dní. Z vajec sa liahnu malé 
neoperené mláďatá, ktoré už po niekoľkých dňoch rázne vy-
strkujú hlavičky z hniezda a dožadujú sa potravy. Obaja rodi-
čia ich v hniezde kŕmia 15 až 16 dní. Potom sú už dostatočne 
silné na to, aby sa o seba vedeli postarať samy. Hneď potom 
samička začne znášať druhú znášku, v ktorej býva väčšinou 
iba polovica vajíčok oproti prvej. Mláďatá z prvej znášky po-
tom pomáhajú pri starostlivosti o mladších súrodencov. 

Zaujímavá a netypická je i spolupatričnosť tohto druhu pri 
starostlivosti o mláďatá. Vtáky, ktoré pri hniezdení neuspeli 
a nezaložili si vlastné rodiny, pomáhajú iným jedincom pri 
odchove mláďat.

Mlynárka dlhochvostá patrí k stálym druhom. V zime sa 
združuje do skupín s približne 10 až 20 jedincami, ktoré si 
chránia svoj potravový okrsok pred inými kŕdľami. Pozorovať 
ju môžeme v skupinách spolu so sýkorkou veľkou, belasou, 
hôrnou, čiernohlavou, králičkom zlatohlavým, kôrovníkom 
dlhoprstým a brhlíkom lesným. Prelieta väčšinou v kŕdľoch 
pomedzi vetvy kríkov a stromov.

Najľahšie je mlynárku dlhochvostú pozorovať v zime

Živí sa hmyzom – plošticami, motýľmi, mravcami. Požiera 
i pavúky. 90 % hmyzu, ktorý mlynárka zožerie, je škodlivý. 
Korisť zbiera nevšedným spôsobom – jednou nohou visí za-
vesená o vetvičku, aby na ňu dočiahla. Ku kŕmidlám, kde ľu-
dia pripravujú potravu pre iné vtáky, však väčšinou neprilie-
ta. Vtedy sa uspokojí s potravou, ktorú nájde pod snehovou 
pokrývkou – so semenami. 

V súčasnosti patrí k chráneným druhom národného význa-
mu. Spoločenská hodnota jedného jedinca predstavuje 
165,97 €.
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Dobrým poznávacím znakom je dlhý tenký nadol zakrive-
ný zobáčik dlhší ako hlava. Pozorným očiam neunikne ani 
jeho dlhý oporný chvost s pevnými perami. Podobá sa chvos-
tu ďatľa a slúži mu ako opora pri pohybe. 

Jeho prítomnosť dokážu odborníci zaznamenať i sluchom. 
Dokonca ho počuť skôr, ako sa objaví. Charakterizuje ho ten-
ký spev podobný spevu sýkorky belasej „ôsi-drrrr-si-drrr“ 
a volanie podobné králičkovi zlatohlavému vo vysokých tó-
noch „ôsrrri“.

S radosťou sa obratne šplhá po kmeňoch stromov. Trhavý-
mi pohybmi sa pohybuje nahor i nadol, pričom pinzetovitým 
zobákom vyberá hmyz spod kôry stromov. Dlhý zadný pazúr 
mu umožňuje šplhanie aj po hladkých kmeňoch. Pohybuje sa 
vždy v špirále. Keď sa vyšplhá nahor, preletí na spodok ďal-
šieho kmeňa a začína znova. Takýmto spôsobom pohybu 
môže prekonať trasu dlhú až tri kilometre za deň. 

Dlhé ostré pazúry i šidlovitý zobák sú výsledkom prispôso-
benia životu na kôre stromov. Vyhľadáva husté porasty. Žije 
vo všetkých druhoch lesov, preferuje najmä ihličnaté. Pozo-
rovaný bol i v parkoch, zriedkavo v blízkosti sídel. 

Hniezdi od marca do augusta. Samica stavia hniezdo z kôry 
a konárikov za odlúpenou kôrou stromu, niekedy využíva 
i staré diery po ďatľoch. Vystiela ho jemnými rastlinnými 
časťami, perím a srsťou, spevňuje pavučinou. Znáša doň päť 
až šesť bielych alebo červenohnedo škvrnitých vajec. Na vaj-
ciach sedí 13 až 15 dní, pričom samec ju v tom čase kŕmi. Za 
rok máva jednu alebo dve znášky. O mláďatá v hniezde sa 
starajú obaja rodičia po dobu 15 až 16 dní.

Areál jeho rozšírenia zahŕňa Európu, Áziu a Severnú Ame-
riku. V južnej a strednej Európe sa vyskytuje prevažne iba 
v nadmorskej výške nad 1 000 metrov nad morom. Pre tento 
vtáčí druh je charakteristická stálosť až krátka migrácia – je 
prevažne stály, ale populácie zo severu a východu sa pravi-
delne presúvajú južnejšie. Na Slovensku sa vyskytuje celo-
ročne.

Kôrovník dlhoprstý v zime

Živí sa hmyzom, jeho larvami i kuklami, ktoré vyberá vyš-
šie spomenutým jemným zobákom zo škár a nerovností spod 
kôry stromov. V zime žerie i drobné semiačka. Pri vyhľadá-
vaní potravy švitorí, ale jeho hlas pri tejto činnosti je taký sla-
bý, že ho iba zriedka počuť.

Patrí medzi užitočné vtáky. Súčasná legislatíva tohto ope-
renca zaraďuje k chráneným druhom národného významu, 
pričom jeho spoločenská hodnota predstavuje 331,93 €. 

Danica Božová 
Fotografie: Vladimír Boža st.

Kôrovník	dlhoprstý	(Certhia familiaris)

Latinský názov kôrovníka	dlhoprstého je Certhia familia-
ris. V rámci radu spevavce je predstaviteľom rovnomennej 
čeľade kôrovníkovité (Certhiidae). 

Kôrovník dlhoprstý pri pohľade zboku

Tento drobný operenec je veľkosťou tela porovnateľný 
s predchádzajúcim druhom (13 cm). Rozpätie jeho krídel do-
sahuje 18 až 21 cm. Zadná časť jeho tela má hnedú farbu, pri-
čom chrbát je bielo prskaný. Spodná strana tela je biela. Pri 
pohľade zozadu splýva s kôrou stromu.

Kôrovník dlhoprstý pri pohľade zozadu splýva s kôrou stromu  
(na kmeni borovice lesnej)
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