
Z literatúry

V roku 2008 vďaka realizácii projektu „Dravce a sovy 
Slovenska – edukačný program RPS“, ktorý podporila 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, sme do 

knižnice RPS získali už viac ako 120 publikácií. Jednu z nich 
– Atlas hniezdiacich druhov vtákov Bulharska – by sme Vám 
chceli bližšie predstaviť.

 Atlas hniezdneho rozšírenia vtákov Bulharska 
vydala minulý rok (2007) Bulharská spoločnosť pre 
ochranu vtáctva (BSPB), pod vedením editora Ph. D. Petara 
Iankova. Ide o prvý atlas hniezdneho rozšírenia, ktorý 
bulharskí ornitológovia pripravili. Publikácia zhŕňa výsledky 
mapovania 475 ornitológov (45 zahraničných) predovšetkým 
v období rokov 1996 – 2005. Graficky je kniha veľmi 
dobre spracovaná, celý text je preložený do anglického 
jazyka, členený na status druhu, vývoj hniezdnej populácie, 
doplnený o dve mapky rozšírenia (hniezdny areál, početnosť) 
a perokresby jednotlivých druhov. Rozsiahly je i zoznam 
citovaných prác – spolu viac ako 960 titulov. Aj všetky 
citované zdroje sú uvádzané v anglickom preklade. 
 V Bulharsku bolo zaznamenaných úctihodných 33 
druhov dravcov a 10 druhov sov. Podľa uvádzaných dát sú 
najpočetnejšie – podobne ako u nás – druhy: sokol myšiar 
Falco tinnunculus (4000 – 7500 párov), myšiak hôrny Buteo 
buteo (2500 – 4000 párov); tretím najpočetnejším druhom 
je jastrab krahulec Accipiter nisus (do 2000 párov) a sokol 
lastovičiar Falco subbuteo (600 – 1200 párov). Pozornosť 
prirodzene pútajú (pre nás) vzácne druhy: početnosť orla 
malého je odhadovaná na 140 až 200 hniezdiacich párov, 
o niečo hojnejší je hadiar krátkoprstý - 270 až 320 párov. 
Zo supov pravidelne hniezdi len sup bielohlavý (30 – 35 
párov) a sup mrchožravý (70 – 79 párov). Kaňa popolavá 
je približne rovnako zastúpená ako kaňa močiarna (okolo 
250 hniezdiach párov). V Bulharsku hniezdi i kršiak rybár 
Pandion haliaetus, sokol ostrovný Falco eleonoare a orliak 
morský Haliaeetus albicilla.
 Zaujímavé sú prirodzene i trendy početnosti. 
Klesajúci trend (ako areálový, tak i v početnosti) bol 
zaznamenaný u oboch „hmyzožravých“ sokolov – sokola 
bielopazúravého a sokola kobcovitého; u zdochlinára 
bieleho a sokola rároha. Naopak, výrazný vzostup populácie 
je pozorovaný u myšiaka hrdzavého.
 Podľa odhadov početnosti hniezdiacich párov je 
najhojnejšou sovou v tejto krajine kuvik obyčajný (7500 – 
10 000 párov), následovaný výrikom lesným (6000 – 9000 
párov) a sovou obyčajnou (4000 – 8000 párov). Myšiarka 
ušatá je až štvrtým druhom v poradí s 3000 – 3500 

hniezdiacimi pármi. Areálové trendy a trendy početnosti
sú stabilné, ich vzostup bol zaznamenaný u výra skalného, 
ktorý sa dáva do súvislosti najmä so zmenou (kolapsom) 
ekonomiky po roku 1990 v mnohých oblastiach Bulharska. 
Pre nás je potešiteľné, že v hniezdnom atlase sú citované i 
práce Sama Pačenovského a Jána Obucha. 
 Nad hniezdnym atlasom vtáctva Bulharska sa dá 
stráviť niekoľko hodín štúdia a nečudoval by som sa, keď ho 
budú dravčiari odkladať s rozhodnutím, že túto balkánsku 
krajinu chcú navštíviť. 
 Atlas je prístupný vo vytvorenej knižnici Ochrany 
dravcov na Slovensku, prípadne je možné špecialistom na 
jednotlivé druhy im vybrané texty naskenovat a poslať v PDF 
formáte. 
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