
v chránených vtáčích územiach 
východného Slovenska

Ochrana
mokradí

Ochrana
mokradí

Ochrana chránených vtáčích území 
Senné a Medzibodrožie na Slovensku



Najzachovalejšie nížinné mokrade na východnom Slovensku
 sa nachádzajú v oblasti Senianskej depresie a Medzibodrožia.

Život dolného Zemplína na východnom Slovensku 
bol od pradávna ovplyvňovaný vodným živlom. 

Rieky prameniace v Karpatoch sa tu sústreďujú na 
pomerne malom území Východo slovenskej nížiny 

a navzájom sa ovplyvňujú. Malý sklon terénu 
a nerovnomerné poklesy zemskej kôry vymodelovali 

množstvo zníženín, tzv. depresných oblastí, ktoré boli 
často úplne zaliate vodou a spolu s vylievajúcimi sa 

riekami podnietili vznik rôznych typov mokradí. 
Časté zá plavy spôsobovali hospodárske škody 

a ovplyv ňovali ľudské osudy. Vodohospodárske 
úpravy zmiernili následky záplav a umožnili 

rozsiahlejšie využívanie územia, ktoré znamenalo aj 
zánik mnohých mokradí. 

Mokrade tvorili kedysi významný podiel v rozlohe 
nížiny. Nie náhodou sa na tento typ pro stre dia 
adaptovalo obrovské množstvo druhov živých 

organizmov. Vo vodnej ploche s rozlohou 100 m2 
sa vyskytuje viac druhov ako v inom biotope 

rovnakej veľkosti.

Preto cieľom nášho projektu je obnoviť mokrade 
pre vtáctvo a iné organizmy, zlepšiť vodný režim 

v krajine, zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie lúk 
a mokradí bez ohrozenia biodiverzity a sprístupniť 

tieto jedinečné mokraďové územia miestnym 
obyvateľom a verejnosti. 



*  Dňa 2. februára 1971 bol v Iránskom Ramsare podpísaný 
medzinárodný dohovor o trvalo udržateľnom využívaní 
mokradí majúcich význam predovšetkým ako biotopy 
vodného vtáctva (Ramsarský dohovor). Cieľom dohovoru 
je zabezpečiť ochranu mokradí. 

Chránené vtáčie územie Senné

V západnej časti Senianskej mokrade, medzi obcami Senné, Iňačovce, 

Blatná Polianka a Blatné Remety leží Chránené vtáčie územie (CHVÚ) 

Senné s rozlohou 2668 ha. 

Súčasťou CHVÚ Senné je Národná prírodná rezervácia (NPR) Senianske 

rybníky s rozlohou 213,3 ha s ochranným pásmom 211,2 ha, ktorú tvorí 

mimoprodukčný rybník s priľahlými podmáčanými lúkami. Celé územie 

bolo v roku 1990 zapísané do zoznamu medzinárodne významných 

mokradí, tzv. Ramsarských lokalít*. Vyskytuje sa tu okolo 300 druhov 

vyšších rastlín, z ktorých mnoho patrí medzi vzácne a ohrozené druhy 

(korunkovka strakatá, bleduľa letná, okrasa okolíkatá). 

V 70. a 80. rokoch minulého storočia tu bola vybudovaná sústava 

26 chovných rybníkov, ktorá je tvorená rôznorodými biotopmi: otvorená 

vodná plocha, trsťové porasty, vegetácia plávajúcich a ponorených rastlín. 

Vďaka pestrému zastúpeniu mokraďových biotopov tu žije množstvo 

vtáčích druhov. Bohatosť vodného prostredia podporujú aj viaceré vzácne 

druhy hmyzu, obojživelníkov, plazov a rýb. Žijú tu kunky červenobruché, 

vzácne mloky dunajské, korytnačka močiarna a z rýb čík európsky.

Lúky s terénnymi zníženinami a bývalé pasienky s fragmentmi mo čiarov 

s roztrúsenými stromami a krovinami tvoria až dve tretiny rozlohy 

CHVÚ. 
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Chránené vtáčie územie Medzibodrožie (33 754 ha), 

ktorého súčasťou je Chránená krajinná oblasť 

La torica, sa nachádza v oblasti riek Latorica, 

Laborec a Ondava, ktoré napájajú rieku Bodrog. 

Medzi hrá dzový priestor Latorice bol v roku 1993 

zapí saný medzi Ramsarské lokality (4 358 ha). 

Celé územie je charakteristické mozaikou rôznych 

typov biotopov – lúky, polia, mŕtve ramená, lužné 

lesy, močiare, piesočné duny. Medzi vzácnych zá-

stup cov fl óry mokradí patria lekno biele, leknica 

žltá, salvínia plávajúca, marsilea štvorlistá, na 

vlhkých lúkách rastú vstavač úhľadný, fi alka níz-

ka, cesnak hranatý a veľa iných druhov. 

Významné je zastúpenie obojživelníkov, napríklad 

skokan zelený, skokan ostropyský, skokan rapota-

vý, rosnička zelená, ale aj mlok hrebenatý a mlok 

bodkovaný. Vyskytujú sa tu 3 druhy užoviek 

a v NPR Tajba sa dlhodobo rozmnožuje korytnač-

ka močiarna. Zo 42 druhov rýb vyskytujúcich 

sa v NPR patrí až 11 medzi druhy európskeho 

významu. Pozdĺž toku Latorice sa zachovalo len 

niekoľko fragmentov z pôvodných lužných lesov, 

významného biotopu pre mnohé živočíšne druhy. 

Zo zaují ma vejších druhov cicavcov tu boli zazna-

menané los mokraďový, šakal zlatý, mačka divá 

a vydra riečna, ale aj viaceré druhy netopierov, 

napr.: netopier fúzatý, netopier vodný, večernica 

malá, večernica pozdná. Z chrobákov sa vyskytuje 

roháč veľký a fúzač veľký, z motýľov ohniváčik 

veľký, jasoň chochlačkový, pestroň vlkovcový, či 

modráčik čiernoškvrnný.

Chránené vtáčie územie Medzibodrožie
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CHVÚ Medzibodrožie

  Chránená krajinná oblasť
LatoricaCHVÚ MEDZIBODROŽIE



Kritériové druhy vtákov

Chránené vtáčie územia  sú súčasťou sústavy chránených 

území NATURA 2000, ktorej cieľom je zachovať prírodné 

dedičstvo významné pre Európsku úniu. Dôvodom pre 

navrhovanie CHVÚ je výskyt ohrozených druhov vtákov, 

tzv. kritériových druhov, pre ktoré je dané územie vý-

znamným miestom výskytu v rámci Slovenska i Európy. 

Mnohé kritériové druhy sa vyskytujú aj v CHVÚ Senné 

a CHVÚ Medzibodrožie, z ktorých väčšina je viazaných 

na mokrade. 

Chavkoš nočný a beluša malá sú druhy, ktoré hniezdia 

spoločensky, v tzv. hniezdnych kolóniách. Hniezda si sta-

vajú na stromoch alebo v hustých krovinách v blízkosti 

vody.

Obidva druhy nosia na hlave v hniezdnom období ele-

gantné ozdobné chocholky z predĺženého peria a patria 

k celoeurópsky ohrozeným druhom. Ich najvýznamnejším 

hniezdiskom v rámci Slovenska sú predmetné chránené 

vtáčie územia. B
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Niektoré druhy vtákov sa prispôsobili špecifi ckým životným pod-

mien kam vlhkých lúk. Z bahniakov obývajú toto prostredie kalu-

žiak červenonohý a brehár čiernochvostý, ktoré vyhľadávajú najmä 

vlhké miesta s nízkou trávou, prípadne aj bahnité brehy vôd. Kalu-

žiaka červenonohého spoznáme podľa jeho dlhých červených nôh 

a tenkého zobáka, breháre sa vyznačujú veľmi dlhým zobákom 

a prevažne hrdzavočerveným zafarbením. Obidva druhy sa živia 

drobnými bezstavovcami, ktoré zbierajú v bahne alebo na miestach 

s nízkou vegetáciou. 

Tieto druhy sú ohrozené úbytkom mokradí a vlhkých lúk. Kalužiak 

červenonohý trávi zimu prevažne v oblasti Stredozemného mora, 

breháre zimujú v Afrike. 

V prostredí vlhkých lúk nachádza vhodné podmienky pre výskyt 

a hniezdenie aj chrapkáč poľný, ktorý na rozdiel od iných druhov 

chriašteľovitých vtákov nežije vo vode, či v močiaroch, ale najmä 

na úhoroch alebo vlhkých lúkách. 

Lúky v CHVÚ Senné sú v jarnom období zhromaždiskom až 3000 

jedincov žeriavov popolavých. Lúky predstavujú aj najvýznam-

nejšie zhromaždiská bocianov bielych a bocianov čiernych v čase 

migrácie. 
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Kalužiak červenonohý Žeriav popolavý



Prostredie močiarov, ramien, stojatých 

vôd a rybníkov porastených vodnými rast-

linami, podmáčanou, či plávajúcou vege-

táciou vytvára prostredie pre celý rad or-

ganizmov, vrátane vodných vtákov. Na 

husté podmáčané porasty trste a pálky sú 

najviac viazané brodivce: bučiak a bučia-

čik, v trstine a pálke hniezdi aj volavka 

purpurová. Ohrozený druh kačice, cho-

chlačka bielooká, hniezdi veľmi vzácne. Jej 

typickým hniezdiskom sú ostrovčeky trstín 

vznášajúce sa na vode. Je pomerne citlivá 

na priezračnosť vody, pretože loví drobné 

vodné živočíchy, ktoré v bahnitej, zakale-

nej vode nachádza ťažšie. Ohrozený dra-

vec, kaňa močiarna, loví drobné cicavce 

a iné stavovce najmä na poliach a mokra-

diach, no hniezda si stavia v trstinách. 

Chriašteľ malý sa prezradí väčšinou iba 

hlasom, celý život trávi v hustých pod-

máčaných mokraďových zárastoch.

Chochlačka bielooká Chriašteľ malý Kaňa močiarna

Bučiak veľký

Volavka purpurová

Bučiačik obyčajný



Hniezdiskom čoríkov bahenných, na malé čajky sa podobajúcich vtá-

kov, sú trsy plávajúcich rastlín na vodnej hladine. V CHVÚ Medzi-

bodrožie obsadzujú prirodzené ramená v povodí Latorice, v CHVÚ 

Senné hniezdia na produkčných rybníkoch. Lyžičiar biely hniezdi na 

Slovensku iba na rybníkoch v ochrannom pásme NPR Senianske ryb-

níky, v podmáčaných porastoch trste a pálky. Lyžičiar má podobnú 

stratégiu získavania potravy ako šabliarka: v plytkej vode „kosia“ zo-

bákmi zo strany na stranu, cedia vodu a živia sa drobným vodným 

planktónom. Na vodných nádržiach, riekach, aj rybníkoch loví aj je-

den z našich najzriedkavejších dravcov, majestátny orliak morský.

Jediným pravidelným hniezdiskom šabliarky modronohej na Sloven-

sku boli donedávna rybníky pri Iňačovciach. Tento elegantný, nápad-

ne sfarbený druh bahniaka, je vzhľadom k svojmu špecifi ckému 

hniezdnemu biotopu, ktorým je bahnité prostredie s plytkou vodou, 

vo vnútrozemí Európy veľmi zriedkavým hniezdičom. V našich pod-

mienkach sa miesta vhodné na hniezdenie šabliarok vyskytujú iba 

vo forme dočasných stanovíšť, ktoré šabliarky využívajú len počas 

migrácie.

Šabliarka modronohá

Orliak morský Lyžičiar biely

Čorík bahenný



Ako pomáhame mokradiam?

V rámci projektu LIFE „Ochrana chráne ných vtá-

čích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku“ 

realizujeme viaceré aktivity na ochranu, zacho-

vanie alebo obnovenie mokradí.

n  Kľúčovú starostlivosť pre mokré lúky predsta-

vuje obnovenie tradičného obhospodarovania, 

pasenia a kosenia lúk, spojeného s odstraňova-

ním biomasy. 

n  Na miestach hniezdenia vtáctva začíname 

s kosením lúk až po odrastení mláďat. Odpo-

rúčaným spôsobom kosenia je postup od stredu 

k okrajom, aby mali vtáky možnosť úniku.

n  Odstraňujeme rozkladajúce sa rastlinné zvyšky 

a hromadiace sa bahno, ktoré spôsobujú zne-

čistenie vody a negatívne zmeny v ekologic kých 

podmienkach mokrade (zazemňovanie). Je 

vhod né vykonávať toto opatrenie len po čas-

tiach, citlivo a naraz maximálne na 15- 20 % 

plochy.



n  Vhodný vodný režim na lúkách a mokradiach zabezpečuje-

me budovaním stavidiel na melioračných kanáloch a opra-

vou hrádzí. Tým sa zvýši hladina podzemnej vody a zabez-

pečí dostatok vody pre pôvodné mokrade.

n  Spomínané aktivity realizujeme na pozemkoch, v minulos-

ti poľnohospodársky využívaných, ktoré boli v rámci pro-

jektu vykúpené od pôvodných vlastníkov.

n  Pozitívny vzťah verejnosti k mokradiam rozvíjame akti-

vitami zameranými na propagáciu a prácu s verejnosťou 

(informovanie miestnych obyvateľov, distribúcia informač-

ných materiálov, vytvorenie web stránky a vybudovanie 

náučného chodníka).

n  Dôležitá je spolupráca všetkých zainteresovaných skupín, 

preto na projekte spolupracujú okolité obce, poľnohospodá-

ri, rybári, poľovníci, vodohospodári, ochranári i štátne or-

ganizácie.



Dnes vieme, že mokrade plnia viaceré ekologické a hospodárske funkcie. 

Sú to hlavne čistenie vôd od chemických a organických odpadov, 

udržiavanie vody v krajine, ochrana pôdy pred eróziou, produkcia biomasy a kyslíka. 

Svojou absorbčnou schopnosťou chránia krajinu pred záplavami. 

Poznaním sa vzťah človeka k mokradiam mení a začína si uvedomovať 

ich význam a potrebu ochrany. Je dôležité zachovať ich aj pre budúce generácie.

Ďalšie informácie získate:

www.life-senne.sk  www.vtaky.sk

Štátna ochrana prírody SR

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica

M.R.Štefánika 1755, 075 01Trebišov

Tel.: 056/ 668 30 00, fax.: 056/ 668 30 01

www.sopsr.sk

Kancelária projektového tímu SOS/BirdLife Slovensko a ŠOP SR

Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce

Tel.: 056/ 644 39 74

Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava 2

Tel./fax.: 02/55 422186, e-mail: vtaky@vtaky.sk
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