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ZADANIE
Základným cieľom je vytvoriť rešerš európskej a svetovej literatúry, ktorá je zameraná na problematiku
predácie inváznych šeliem a manažmentu vtáčích ostrovov. Predmetom záujmu je miera ovplyvnenia
hniezdnej úspešnosti cieľových druhov či už priamo alebo nepriamo a to hlavne druhov čeľade
čajkovité (Laridae), obvzlášť druhy prílohy I. Smernice o vtákoch – rybár riečny (Sterna hirundo), čajka
čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus). Ďalej bude rešerš zameraná na mechanizmy tohto
ovplyvnenia a obranné stratégie dotknutých druhov vtákov. Pozornosť bude venovaná tiež prevencii
predácie manažmentovými úpravami existujúcich a novovytvorených ostrovov.
Potrebná je rešerš rôznych dostupných prístupov k vtáčím ostrovom, prípadne k ich budovaniu vrátane
príkladov dobrej a zlej praxe.

Štúdia by mala obsiahnuť európsku a severoamerickú literatúru. Najväčšia pozornosť bude venovaná
stredoeurópskemu priestoru, následne vnútrozemskému európskemu, pobrežnému európskemu a
v prípade nedostatočného množstva vhodných štúdií aj severoamerickému priestoru.

Výsledky štúdie budú slúžiť k presadzovaniu cieľov vo vtáčích oblastiach sústavy NATURA 2000, ZCHÚ
(Zvláště chráněná území) a aj mimo nich. Štúdia bude poskytnutá kompetentným orgánom ochrany
prírody, aby jej výsledky mohli byť zapracované do plánov starostlivosti o chránené územia. Výsledky
budú publikované pre širšiu odbornú verejnosť.
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ÚVOD
Predácia je prirodzenou súčasťou potravinových reťazcov v prírode a má dôležitú regulačnú funkciu
v ekosystéme. Spolunažívanie jednotlivých druhov živočíchov je možné vďaka dlhodobej koevolúcii,
ktorá im umožňuje postupne sa prispôsobiť a vyvinúť radu adaptácií minimalizujúcich vplyv druhého
živočícha. Antropogénny prenos (či už plánovaný alebo nie) spôsobuje náhly výskyt introdukovaného
druhu v novom prostredí a postupná adaptácia tak nie je možná. Preto nepôvodné šelmy môžu pôsobiť
na pôvodné druhy živočíchov negatívne, až fatálne. Pôsobiť môžu troma spôsobmi: nadmerná predácia
koristi, konkurencia s pôvodnými predátormi a prenos chorôb. Z globálneho pohľadu je vplyv
inváznych druhov porovnateľne závažný ako strata a degradácia prostredia (IUCN 2000).

Predácia má vplyv na rozmnožovanie mnohých druhov vtáctva hniezdiacich na zemi v koloniách. Často
jediná návšteva predátora v kolónii môže znamenať úplne zmarenie hniezdenia, lebo hniezda sú
koncentrované a ľahko dostupné v obmedzenom priestore. Invázne druhy predátorov sú celosvetovo
považované za najvážnejšiu hrozbu, najviac zraniteľné sú hlavne ostrovy. Tento dopad sa však netýka
len všeobecne známych prípadov, kedy invázne druhy zavlečené na oceánske ostrovy viedli k vyhynutiu
pôvodných druhov. Podobne fatálny dopad sa môže týkať aj riečnych ostrovov v kontinentálnom
prostredí, ako aj vnútrozemského prostredia ako takého s rozdielom, že doba, kým sa prejaví takýto
dopad, je obvykle dlhšia.
Nepôvodné druhy ako norok americký (Neovison vison), medvedík čistotný (Procyon lotor) a psík
medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) sú druhy šeliem, ktoré sa postupne stávajú trvalými
prvkami našej fauny. Ich prítomnosť v prírode má určité riziká – sú významnými predátormi
obojživelníkov, plazov, vtákov, prenášajú mnohé choroby a v neposlednom rade konkurujú našim
pôvodných druhom šeliem. Všetky tri druhy sa pohybujú okolo vôd a môžu mať negatívny vplyv na
hniezdne kolónie na zemi hniezdiacich vtákov.

Cieľom tejto štúdie je zhrnúť dostupné informácie 1/ o miere ovplyvnenia hniezdnej úspešnosti
predáciou inváznymi šelmami, 2/ o možných prevenčných opatreniach, 3/ ako aj o konkrétnych
riešeniach existujúcej predácie.

Štúdia bola spracovaná za podpory programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, ktorý
poskytol finančný príspevok projektu „Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na
Západnom Slovensku a južnej Morave“ - REVISION, č. 304021D187. Tento projekt bol zároveň
podporený zo štátneho rozpočtu ČR a SR.
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METODIKA
Podklady k vypracovaniu rešerše boli získavané z voľne dostupných, ale aj platených zdrojov a z knižne
vydaných publikácií v anglickom, nemeckom, maďarskom, poľskom, českom a slovenskom jazyku.
Oslovení boli aj viacerí špecialisti s prosbou o aktualizáciu situácie v oblasti ich pôsobnosti. Názvy
jednotlivých druhov sú uvádzané podľa Odporúčaného slovenského názvoslovia vtákov sveta (KOVALIK
et al. 2010)
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1 POTENCIÁLNI PREDÁTORI VODNÝCH VTÁKOV
1.1 INVÁZNE ŠELMY (spracované podľa Poledníková et al. 2014)
Norok americký (Neovison vison; CZ: norek americký)
Norok americký je stredne veľká lasicovitá šelma. Jedinci žijú po celý rok samotársky a pohybujú sa v
rámci svojich domovských okrskov pri vode. Norok je potravný oportunista, zloženie jeho potravy je
pestré. Významnou zložkou jeho koristi sú ryby, vtáky a ich vajíčka, cicavce, obojživelníky, plazy a raky.
Norky vedia uloviť aj potravu niekoľkokrát ťažšiu ako oni sami. Zvyknú zabíjať aj nadbytočne a vytvárajú
si zásoby (angl. surplus killing – viď kapitolu 3). Vtáky dominujú v jeho potrave hlavne v biotope
stojatých vôd a ich podiel sa líši podľa ročného obdobia (4–16 % v zime, 45–60 % v lete; BARTOSZEWICZ
& ZALEWSKI 2003).
Pôvodnou domovinou norka amerického je Severná Amerika. Do Európy sa norky dostali v 20. rokoch
20. storočia (Švédsko a Fínsko) ako chovné zvieratá na kožušinu. Onedlho boli zaznamenaní prví jedinci
vo voľnej prírode, ktorí unikli z farmových chovov. Populácie uniknutých norkov vo voľnej prírode
prežívajú aj v Ázii a v južnej Amerike (BONESI & PALAZON 2007). Norka môžeme považovať za invázny
druh s najväčším dopadom na našu pôvodnú faunu. Ohrozené sú hlavne kolónie vtákov hniezdiacich
na zemi, lokálne populácie rakov a obojživelníkov.
Prvé doložené správy o výskyte norka amerického na území ČR pochádzajú zo 60. rokov 20. storočia
(ANDĚRA & HANZAL 1996). ANDĚRA & GAISLER (2012) uvádzajú výskyt v 301 mapovacích štvorcoch, na 47,9
% územia ČR. V súčasnosti sa ale predpokladá, že je norok rozšírený na väčšine územia. Zo Slovenska
uvádzajú KRIŠTOFÍK & DANKO (2012) záznamy do roku 2009 z 16 mapovacích kvadrátov, tzn. z 3,7 %
územia SR. Údaje pochádzajú z okolia fariem, kde norky chovajú. Najnovšie záznamy sú zo Záhoria a
Podunajska. Po roku 2010 došlo v týchto oblastiach k rýchlemu rozšíreniu druhu a aktuálne je jeho
výskyt na Slovensku doložený v 23 mapovacích kvadrátoch, t.j. 5,3 % územia SR. Dá sa predpokladať
šírenie do ďalších oblastí, hlavne do nív riek a mokradí.

Medvedík čistotný (Procyon lotor; CZ: mýval severní)
Medvedík čistotný je stredne veľká šelma s nevýrazným sfarbením a charakteristickou čierno-bielou
maskou na hlave, a pruhovaným chvostom. Obýva všetky druhy terestrických biotopov, preferuje lesné
prostredie v blízkosti vody. Často sa vyskytuje aj v urbanizovanom prostredí. Žije väčšinou samotársky.
Dobre šplhá po stromoch a dobre pláva. V chladnejších oblastiach bol u tohto druhu zaznamenaný
nepravý zimný spánok. Medvedík čistotný je potravný oportunista. V jeho jedálničku je zastúpená
rastlinná aj živočíšna zložka. Často preduje vtáčie hniezda a to aj vysoko v korunách stromov.
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Medvedík čistotný pochádza zo Severnej Ameriky. Do európskych fariem na kožušiny sa dostal okolo
roku 1927, najprv do Nemecka. Počet chovov narastal a v rokoch 1930–1935 boli na juhu, a juhozápade
Nemecka pozorované prvé jedince, ktoré unikli do voľnej prírody. V niektorých oblastiach boli
medvedíky vypustené aj zámerne, ďalšie sa dostali do prírody počas bombardovania na konci 2.
svetovej vojny (ANDĚRA & GAISLER 2012).
V Českej republike boli prvé jedince vo voľnej prírode zaznamenané už v 20.–30. rokoch 20. storočia.
Jednalo sa o samostatné jedince uniknuté zo zajatia. V období 1991–2012 boli medvedíky čistotné
rozšírené na 13,5 % územia (ANDĚRA & GAISLER 2012). Na Slovensko bol druh potvrdený v deviatich
mapovacích kvadrátoch (KRIŠTOFÍK & DANKO 2012). Okrem rozširujúcej sa nemeckej populácie, úniku z
chovov a lokálnych pokusov o vysadenie (napr. pri Zvolene), prispel k šíreniu druhu na Slovensku aj
zánik väčšiny chovov po 2. svetovej vojne (SLÁDEK & MOŠANSKÝ 1985).

Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides; CZ: psík mývalovitý)
Psík medvedíkovitý je psovitá šelma s typickou tvárovou maskou. Jedná sa o monogamný druh, žijúci
v pároch alebo v rodinných svorkách. Ako jediná psovitá šelma môže upadať do krátkeho nepravého
zimného spánku (tzv. zimná letargia). Má nízke nároky na prostredie, v našich podmienkach sa
vyskytuje v lesných aj poľných biotopoch, na pastvinách, v okolí mokradí a riek, prípadne v blízkosti
ľudských sídel. Psík je omnivorný druh, jeho pestrá potrava zahŕňa hlavne drobné hlodavce, žaby, hady,
ryby a vtáky (hlavne vajcia a mláďatá).
Pochádza z Ďalekého východu, Japonska a juhovýchodnej Ázie. Pre svoju kvalitnú kožušinu bol druh
vysadzovaný a chovaný aj mimo pôvodného areálu výskytu. V prvej polovici 20. storočia bol vysadený
v západnej časti bývalého Sovietskeho zväzu (vrátane dnešného Bieloruska, Ukrajiny a Pobaltských
štátov) odkiaľ sa šíril na západ. V rokoch 1930–1950 tu bolo vypustených približne desaťtisíc jedincov
(SLÁDEK & MOŠANSKÝ 1985). Šíreniu druhu napomáhajú aj úniky z fariem pre kožušinové zvieratá. Okrem
toho bol cielene vysadzovaný aj v Európe – v Bulharsku, Českej republike, Fínsku, Nemecku, Maďarsku,
Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku. Popísané bolo jeho šírenie smerom do Francúzska
a na Balkánsky poloostrov.
Prvé správy o psíkovi z ČR sa datujú do polovice 20. storočia. Hlavná vlna šírenia smerovala cez
prihraničnú oblasť s Poľskom a pravdepodobne aj cez Slovensko. V 60. a 80. rokoch sa vyskytoval na
5–10 % územia ČR, v 90. rokoch došlo k náhlemu nárastu na 39 % a v roku 2012 bola obsadenosť na
90,1 % územia (ANDĚRA & GAISLER 2012). Zo Slovenska pochádzajú prvé záznamy psíka medvedíkovitého
z 50. rokoch 20. storočia (1943 Rimavská Sobota). Podľa KRIŠTOFÍK & DANKO (2012) bol výskyt potvrdený
z 30 % Slovenska s tým, že sa pravdepodobne vyskytuje na celom území v nižších a stredných polohách.
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1.2 ĎALŠIE DRUHY PREDÁTOROV
Jež (Erinaceus spp.; CZ: ježek)
V potrave ježov prevláda živočíšna zložka – hmyz, červy, mäkkýše. Občas uloví žaby, plazy, mláďatá
drobných stavovcov alebo na zemi hniezdiacich vtákov, či ich vajíčka. Jež bol pozorovaný pri predácii
vajec a mláďat čajok smejivých aj rybárov riečnych (KRUUK 1964, PATTERSON 1965). Predácia ježom na
nemeckých ostrovoch v Severnom mori, kde bol ako druh privezený, bola jedným z faktorov, ktoré
viedli k zániku viacerých kolónií rybárov (RUTHKE 1962 a GROSSKOPF 1989 in SÜDBECK et al. 1998), spôsobil
straty v kolóniách rybárov malých (Sternula albifrons), čajok smejivých a kalužiakov červenonohých
(Tringa totanus; viacero autorov in LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005). Na Hebridských ostrovoch (Veľká
Británia) predácia hniezd ježom spôsobila poklesy stavov viacerých druhov bahniakov (JACKSON 2003).

Nutria vodná/riečna (Myocastor coypus; CZ: nutrie říční)
Pôvodnou domovinou tohto hlodavca, vážiaceho 10–12 kg, je Južná Amerika. Od začiatku 20. storočia
sa následkom budovania kožušinových fariem rozšírili nutrie aj do Európy. Populácia vo voľnej prírode
vznikla z jedincov, ktorí unikli z chovov a zámerne vypúšťaných jedincov za účelom lovu (NENTWIG
2014). Nutria negatívne ovplyvňuje stav litorálnych porastov (hniezdne prostredie vtákov).
Na lokalitách v Taliansku predpokladajú, že nutrie predáciou vajec ohrozujú úspešnosť hniezdenia
viacerých druhov vodných vtákov (PANZACCHI 2007). Rušenie a ničenie hniezd vodných vtákov uvádza
aj BERTOLINO (et al. 2011).

Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus; CZ: ondatra pižmová)
Ondatra je veľký vodný hlodavec, dorastá do veľkosti 25–40 cm, dosahuje hmotnosť 1–2 kg. Je výborný
plavec. Druh pochádza zo Severnej Ameriky, kde sa vyskytuje hlavne v nížinách. Obýva brehy vôd
rozličných typov, najradšej stojaté alebo pomaly tečúce, kde je dostatok pobrežnej vegetácie. Živí sa
predovšetkým rastlinnou potravou, ale aj menšími živočíchmi (mäkkýšmi). Ondatru identifikovali ako
jedného z predátorov vo vtáčej kolónii v oblasti Schleswig-Holstein (S Nemecko; MINISTERIUM FÜR
ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2017; ďalej
uvádzané ako MINISTERIUM S-H).
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Potkan hnedý (Rattus norvegicus; CZ: potkan obecný)
Potkan čierny (Rattus rattus; CZ: krysa obecná)
Pôvodným areálom rozšírenia oboch druhov je pravdepodobne východná a juhovýchodná Ázia.
Sekundárne sa vyskytujú v blízkosti ľudských obydlí. Potkan hnedý je rozšírený po celom území SR a
ČR. Ako hniezdny predátor je nebezpečný pre vtáky hniezdiace na súši aj na vodnej hladine. Najväčší
problém z hľadiska predácie predstavujú potkany zavlečené na ostrovy, keďže na menších ostrovoch
nedokážu vtáčie populácie odolávať predácii a dochádza tak k zníženiu ich veľkostí až k lokálnemu
vyhubeniu. Potkany požierajú vajcia, mláďatá a útočia aj na dospelé vtáky (DRDOVÁ & HAMPL 2008). V
polovici 50. rokov zanikla kvôli predácii potkanom najväčšia kolónia rybára riečneho na Dolnom Rýne
(SCHNICKERS & EBERHARDT 1960 in SUDMANN 2014). Vysoká predácia potkanom bola pozorovaná
v niektorých rokoch aj na Hrušovskej zdrži na Slovensku (POLEDNÍKOVÁ et al. 2014). V Nemecku sú
potkany uvádzané ako významní predátori rybárov (Sterna hirundo a S. paradisea) na ostrovoch a aj vo
vnútrozemí (viacero autorov in SÜDBECK et al. 1998).

Hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea; CZ: lasice hranostaj)
Lasica myšožravá (Mustela nivalis; CZ: lasice kolčava)
Oba sú pôvodné lasicovité druhy vyskytujúce sa takmer vo všetkých typoch prostredia. Hlavným
zdrojom ich potravy sú hlodavce. Živia sa tiež vtákmi a ich vajciami, obojživelníkmi, plazmi, mäkkýšmi
a hmyzom. Hranostaj bol zistený pri predácii hniezda potápky ušatej (Podiceps auritus; DRDOVÁ &
Hampl 2008), rybára riečneho a rybára sivého (Sterna sandvicensis; KRUUK 1964, FUCHS 1977). Viacero
autorov uvádza lasicu ako predátora kačacích vajec (DRDOVÁ & HAMPL 2008).

Tchor tmavý (Mustela putorius; CZ: tchoř tmavý)
Je pôvodný druh lasicovitej šelmy vyskytujúci sa v celej Európe a vo veľkej časti Ázie. Variabilita
biotopu, ktorý obýva, je vysoká – lesy, lúky, polia aj okolia ľudských obydlí. Potravné spektrum tchora
tvoria predovšetkým menšie cicavce, ale aj vtáky, vajcia, žaby a ryby. Ako predátor vodných vtákov a
ich hniezd bol zaznamenaný napr. u husi divej (Anser anser) a lysky čiernej (Fulica atra; DRDOVÁ & HAMPL
2008). Za potenciálneho predátora ho považujú aj v kolóniách čoríka čierneho (Chlidonias niger)
v západnom Nemecku (VOSSMEYER et al. 2014).

Kuna skalná (Martes foina; CZ: kuna skalní)
Kuna lesná (Martes martes; CZ: kuna lesní)
Kuny sú pôvodné stredne veľké lasicovité šelmy. Žijú v otvorených krovinatých a skalnatých oblastiach
a v lesoch. Kuna skalná, na rozdiel od kuny lesnej, častejšie vyhľadáva aj ľudské obydlia v dedinách a
mestách. Lovia hlavne v noci, ojedinele cez deň. Ich potrava je rôznorodá, živia sa drobnými cicavcami,
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obojživelníkmi, hmyzom, rastlinnou potravou, požierajú aj vajcia. Zdá sa, že kuny ako predátori
nepredstavujú rozsiahlu hrozbu pre druhy na zemi hniezdiacich vtákov. V ojedinelých prípadoch môžu
ale spôsobiť veľké straty (KUBE et al. 2005).

Jazvec lesný (Meles meles; CZ: jezevec lesní)
Naša najväčšia lasicovitá šelma, obýva všetky typy lesov, uprednostňuje predovšetkým územia v
poľnohospodárskych oblastiach s ostrovčekmi lesov. Jazvec je všežravec – konzumuje plody ovocných
stromov, bukvice, žalude, rozličné byliny, huby, kukuricu, ovos, ale požiera aj hmyz, červy, mäkkýše,
hady a žaby, drobné hlodavce, mláďatá vtákov i cicavcov, vyberá hniezdiacim vtákom vajcia,
konzumuje aj zdochliny. Podiel vtákov v potrave jazveca je menej ako 6 % (HOUNSOME & DELAHAY 2005).
V rámci LIFE projektu BaltCoast bol jazvec (po tom, ako poklesla miera predácie líškami) identifikovaný
ako najvýznamnejší predátor vajec v danej oblasti (AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS, s.a.).

Vydra riečna (Lutra lutra; CZ: vydra říční)
Je pôvodný druh lasicovitej šelmy, široko rozšírený v Európe, na väčšine územia Ázie a v niektorých
oblastiach Severnej Afriky. Prednostne obýva brehy stredných a dolných častí tokov, menej rybníky a
ich prítoky. Vydra je nočný živočích, iba na územiach, kde nie je rušená, loví aj cez deň. Potravné
spektrum vydry tvoria hlavne ryby a obojživelníky. Niektorí autori uvádzajú vtáky a ich vajcia ako
dôležitú zložku jej potravy, iní ako príležitostnú. Predácia vodných vtákoch vydrou bola zaznamenaná
u kačíc, lysiek, sliepočky zelenonohej a potápky chochlatej (viacero autorov in DRDOVÁ & HAMPL 2008).
Predáciu hniezd čajok a rybárov uvádza napríklad RUIZ-OLMO & MARSOL (2002), agresívne správanie
čajok smejivých voči vydre pozoroval DE LA HEY (2008). Na plávajúcom ostrovčeku bol pozorovaný
prípad ulovenia dospelého rybára riečneho vydrou (LOOSE 2018).

Líška hrdzavá (Vulpes vulpes; CZ: liška obecná)
Líška je našou najbežnejšou divoko žijúcou psovitou šelmou. Rozšírená je po celej Európe, Ázii, Severnej
Amerike, časti Arktídy, Austrálie a severnej Afriky. Je nenáročný všežravec, živí sa hlavne drobnými
hlodavcami, ale aj vtákmi a hmyzom. Líška je považovaná za najčastejšieho predátora vajec a mláďat
vodných vtákov. Uvádza sa príklad predácie hniezd kačiek, husí, potápky ušatej (viac autorov in DRDOVÁ
& HAMPL 2008), viacerých druhov bahniakov (viacero autorov in NIEMCZYNOWICZ et al. 2017). Predáciu
líšok v kolónii čajok smejivých uvádza napr. KRUUK (1964) z Anglicka, v kolónii rybárov riečnych ZINTL &
GEHROLD (2016) a LOOSE (2018) z Nemecka.
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Pes domáci (Canis lupus f. familiaris; CZ: pes domácí)
Mačka domáca (Felis silvestris f. catus; CZ: kočka domácí)
Premnožené túlavé mačky a psy sú spomínané ako predátori v kolóniách rybárov riečnych napríklad v
nemeckom regióne Niederrhein (SUDMANN 2014), rovnako aj v severnej časti Ameriky (CUTHBERT et al.
2003). Ich význam pre stredoeurópske populácie vtákov sa napriek pôsobivým odhadom strát len ťažko
skúma (LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005).

Diviak lesný (Sus scrofa; CZ: prase divoké)
Ide o hojný druh, ktorý obýva rôzne biotopy, ale miera jeho predačného vplyvu nie je dostatočne
známa. Potravné spektrum je veľmi široké – rastliny, zdochliny, plazy, žaby, vtáčie vajcia a mláďatá.
V ČR bolo zistené zničenie niekoľkých hniezd husy divej a kačice divej (ČESÁK 2001 in DRDOVÁ & HAMPL
2008). V oblasti Brandenburg (Nemecko) bola predácia diviakmi nízka, < 1 % zo 306 zničených hniezd
cíbikov chochlatých (BELLEBAUM & BOCK 2004).

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax; CZ: kvakoš noční)
Potravu chavkošov tvoria väčšinou ryby a obojživelníky, menej hmyz, kôrovce a malé cicavce,
prípadne malý podiel vtákov, plazov, mäkkýšov, červov a pavúkov. Veľkosť koristi sa pohybuje od 1–
21 cm (VOISIN 1991). Je známych viacero prípadov, kedy boli vajcia a mláďatá vtákov zaznamenané ako
hlavná korisť chavkoša. Podľa WOLFORD & Boag (1971) lovili chavkoše vo vtáčích kolóniách, keď bol inde
nedostatok rýb. Koncom mája sa živili výhradne vajcami a mláďatami.

Húska štíhla (Alopochen aegyptiaca; CZ: husice nilská)
Patrí medzi invázne nepôvodné druhy, má potenciál pre ďalšie šírenie a hniezdenie na území ČR a SR.
Druh sa pôvodne šíril zámerným prenosom ľuďmi. Do Európy sa dostala prvýkrát ako ozdobný
exemplár pre chovateľov, do zoologických záhrad a do mestských parkov (chov okrasných
vtákov). Z chovov druh prenikol do voľnej prírody, a to hlavne v Holandsku, Belgicku,
Francúzsku, Nemecku, Švédsku, Dánsku a Poľsku. Vo východnom Anglicku bol druh vyhlásený v roku
2009 za škodcu. Prvý výskyt húsky štíhlej na Slovensku zaznamenali v roku 1993 na Hrušovskej zdrži.
V ČR bola po prvý krát pozorovaná v 1979, od 90. rokov pravidelne (SCHRÖPFER et al. 2011).
Húsky sú oproti ostatným druhom vodného vtáctva agresívne, hlavne v dobe hniezdenia (PERGL et al.
2016). Majú rovnaké nároky na prostredie ako kačice divé a lysky, ktoré môžu vytláčať. V posledných
rokoch bola ich agresivita pozorovaná aj voči dravcom a sovám, ktorých vyháňa z hniezd, dutín či búdok
(NICOLAI 2006). Pozorovania húsok štíhlych vo Švajčiarsku (BAUER et al. 2011) a v Holandsku (LANSINK &
VAN DEN

BERK 1996 in GYIMESI & LENSINK 2012) však nepotrvrdili konkurenčný vplyv a ani agresívne

správanie voči autochtónnym druhom vtákov.
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Dravce – napr. jastrab veľký (Accipiter gentilis, CZ: jestřáb lesní), sokol sťahovavý (Falco peregrinus, CZ:
sokol stěhovavý), kaňa močiarna (Circus aeruginosus, CZ: moták pochop) a ďalšie.
Predáciu dravými vtákmi v kolónii rybárov riečnych uvádzajú napr. ZINTL & GEHROLD (2016) a LOOSE
(2018) z Nemecka. V kolónii čoríkov čiernych boli mláďatá lovené samicou jastraba veľkého (SIEGEL
2011 in TETZLAFF 2013). Sokol sťahovavý a kaňa močiarna boli pozorovaní v kolónii rybárov riečnych
(MINISTERIUM S-H 2016). Sokol sťahovavý a sokol myšiar predovali v kolónii rybára malého v Írsku
(O’CONNELL et al. 2014).

Veľké druhy čajok (Larus cachinnans/michahellis/argentatus; CZ: velké druhy racků)
Vykazujú v Európe za posledných približne 50 rokov značné nárasty svojich populácií. Ich vplyv na
ostatné hniezdiace druhy vtákov v rovnakých kolóniách, hlavne na rybáre riečne a čajky smejivé, začína
byť diskutovaný aj v ČR a SR. Konkrétne ide o hniezdnu konkurenciu a agresívne správanie pri obrane
hniezd a teritórií, menej často čajky predujú mláďatá iných druhov pre potravu. Viac o téme uvádza
samostatná rešerš (LATKOVÁ 2015).

Sovy – výr skalný (Bubo bubo; CZ: výr velký), sova obyčajná (Strix aluco; CZ: puštík obecný), myšiarka
obecná (Asio otus; CZ: kalous ušatý), myšiarka močiarna (A. flammeus; CZ: kalous pustovka) a ďalšie.
Hlavnou zložkou potravy sov sú väčšinou malé zemné cicavce. Niektoré jedince sú schopné sa dočasne
preorientovať na lov vtákov, ak sa v ich blízkosti nachádza vtáčia kolónia. Na troch hniezdiskách rybárov
riečnych v severnom Nemecku bola pozorovaná predácia mláďat myšiarkou ušatou a myšiarkou
močiarnou. Za štyri roky odlovili 27 % mláďat rybárov. Obidva druhy sov lovili prevažne mláďatá do
veku 5 dní, na hniezdach v kolónii ostávali hlavy ulovených mláďat (SUDMANN et al. 1994, LUDWIG &
BECKER 2008). Spomínaná je aj predácia dospelých a mláďat rybárov výrom skalným v oblasti SchleswigHolstein (S Nemecko), kedy sa výr zdržoval v blízkosti kolónie 3–4 týždne a odlovil viac ako 20 mláďat
rybárov (MINISTERIUM S-H 2017). Myšiarka ušatá bola zachytená fotopascou pri predácii hniezd čoríkov
čiernych na plávajúcich hniezdnych podložkách (VOSSMEYER et al. 2014).

Krkavcovité (čeľaď Corvidea; CZ: krkavcovití) - straka obyčajná (Pica pica; CZ: straka obecná), sojka
obyčajná (Garrulus glandarius; CZ: sojka obecná), vrana čierna (Corvus corone; CZ: vrána černá), vrana
popolavá (C. cornix; CZ: vrána šedá), krkavec čierny (C. corax; CZ: krkavec velký).
Potrava krkavcovitých vtákov je veľmi variabilná. Pozorované boli časté predácie vajec, mláďat,
zriedkavejšie zabitie malých druhov vtákov alebo zranených jedincov (viacero autorov in KRUUK 1964).
Lokálny zánik hniezdnej kolónie čoríkov čiernych v Nemecku (Severné Porýnie-Vestfálsko) zapríčinili
vrany, ktoré sa špecializovali na predáciu hniezd (VOSSMEYER et al. 2014). Kŕdle vrán ničili vajcia aj v
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zmiešanej kolónii vodných vtákov v oblasti Schleswig-Holstein (S Nemecko; MINISTERIUM S-H 2018).
Hlavným predátorom hniezd rybárov malých na írskych lokalitách sú vrany a havrany, ktoré sú počas
hniezdnej sezóny priebežne likvidované (O´CONNOR et al. 2014). Predáciu mláďat čajok vranami a
krkavcami uvádzajú na sladkovodných ostrovoch v Írsku HUNT & HEFFERNAN (2007). FUCHS (1977) zasa
pozoroval, ako čajky a rybáre zo zmiešanej kolónie zabili dve vrany pri obrane svojich hniezd.

13

2 CIEĽOVÉ OCHRANÁRSKY VÝZNAMNÉ DRUHY
Hniezdenie vtákov v kolóniách je základnou stratégiou, ktorou sa chránia voči predátorom. Relatívnu
bezpečnosť v kolónii napr. čajok smejivých využívajú ako ochranu pred predátormi aj ďalšie druhy.
Bežné druhy sú predačnému tlaku prispôsobnené vysokým počtom mláďat ako aj synchronizáciou
hniezdenia. Nasledujúci zoznam druhov, ktoré využívajú ostrovy na hniezdenie, nie je úplný. Ide o
najvýznamnejšie druhy hniezdiace v kolóniách u nás. Kapitola je spracovaná podľa ČAMLÍK & BERKA
(s.a.).

Čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus; CZ: racek chechtavý) hniezdi v kolóniách; u nás
predovšetkým na rybníkoch, nádržiach, na slepých ramenách riek, v mokradiach alebo na
zaplavovaných poliach. Hniezda môžu byť umiestené na pevnej zemi na ostrovoch, na plávajúcich
rastlinách alebo zriedka na kríkoch a hlavových vŕbach. Napriek tomu, že ide o dnes najpočetnejší druh
čajky hniezdiaci u nás, posledné roky je u čajky smejivej zistený klesajúci trend na Slovensku a v Českej
republike, rovnako ako v celej Európe. Jej zraniteľnosť je umocnená tým, že prevažná väčšina populácie
hniezdi len na niekoľkých lokalitách. Tak na Slovensku 4/5 národnej populácie hniezdia na troch
menších ostrovoch.

Čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus; CZ: racek černohlavý). Najviac využívaným
hniezdnym prostredím je morské pobrežie, lagúny, menej ako 1 % populácie hniezdi na
vnútrozemských lokalitách (OLSEN & LARSSON 2004). V našich podmienkach hniezdi hlavne na ostrovoch
rybníkov a väčších vodných nádrží, výlučne v zmiešaných kolóniách čajky smejivej. Preto prudké
znižovanie početnosti čajky smejivej predstavuje pre čajku čiernohlavú vážne ohrozenie. Okrem toho,
rovnako ako u čajky smejivej, aj pre tohto veľmi vzácneho hniezdiča je ohrozením veľmi nerovnomerná
distribúcia hniezdisk v SR a ČR. Podobne ako v Európe, prevažná väčšina populácie je koncentrovaná
len na niekoľko hniezdisk, ktorých ochrana má enormný význam. Najmä preto, že druh hniezdi výlučne
v Európe (s výnimkou niekoľkých hniezdisk v Azerbajdžane, Turecku a bezprostrednom okolí). Na
Slovensku hniezdi 97 % populácie na jedinej lokalite, a to na Vtáčom ostrove na Dunaji.

Rybár riečny (Sterna hirundo; CZ: rybák obecný) využíva k hniezdeniu ostrovy bez vegetácie, prípadne
len málo zarastené. Hniezdi v kolóniách, ktoré si u nás zakladá hlavne na ostrovoch na rybníkoch či
iných vodných nádržiach, často spoločne s čajkou smejivou. Úbytok vhodných hniezdnych príležitostí
je jeden z dôvodov poklesu hnieznej populácie. Hniezdiská rýchlo zarastajú trávou a náletovými
drevinami, čo rybárom nevyhovuje. Početnosť kolónií kolíše v závislosti na výške vodnej hladiny, stavu
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porastu vegetácie na ostrovoch a ďalších faktoroch. Druh je v súčasnosti vo veľkej miere závislý na
vhodnom manažmente. Hniezdenie rybára riečneho je v ČR a SR (rovnako ako u čajok) viazané len na
niekoľko málo lokalít, kde prežíva celá populácia. Navyše tieto lokality sú náhradnými, suboptimálnymi
lokalitami na vodných nádržiach po zániku pôvodných hniezdisk na ostrovoch v dôsledku regulácie riek
v povodí Dunaja. Z tohoto dôvodu sú populácie rybára riečneho na nich oveľa zraniteľnejšie a ich
ochrana ako druhu, u ktorého došlo k takmer úplnej strate pôvodných hniezdnych biotopov, má
najvyššiu prioritu.
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3 PREDÁCIA NA VTÁČÍCH OSTROVOCH
Výskyt norka amerického je spojovaný s poklesom počtu vtákov v kolóniách čajok a rybárov (napr.
NENTWIG 2014). Výrazne negatívny vplyv norkov bol pozorovaný na morských ostrovoch v Škótsku a vo
Fínsku, kde vážne ohrozili hniezdnu úspešnosť a početnosť v kolóniách morských vtákov (CREIK 1997,
CLODE & MACDONALD 2002, NORDSTOM et al. 2003). Vo vnútrozemí bol zistený v niektorých oblastiach
negatívny vplyv norka (FERRERAS & MACDONALD 1999), inde zasa nie (HALLIWELL & MACDONALD 1996,
BARTOSZEWICZ & ZELEWSKI 2003). Z hľadiska ochrany hniezdnych kolónií vtákov na ostrovoch môže norok
americký spôsobiť veľmi výrazné škody a ovplyvniť celkový vývoj a prežívanie cieľových druhov
(POLEDNÍKOVÁ et al. 2014).
Nadbytočné zabíjanie (angl. „surplus-killing“) je typ loveckej stratégie, keď predátor využije vhodnú
situáciu a prístup k ľahkej koristi. Zabije vtedy viac jedincov, ako je schopný skonzumovať. Toto
správanie bolo zaznamenané aj u norka amerického, rovnako ako aj u ostatných druhov lasicovitých
šeliem. K spomínanému nadbytočnému zabíjaniu môže dôjsť hlavne v hniezdnych kolóniách napr.
čajok a rybárov (VIKSNE et al. 1996, CRAIK 1997). Za jednu noc dokáže norok zabiť aj sto vtákov. Na
Islande našli v jeho nore viac ako 200 mláďat z čeľade alkovité (MACDONALD & HARRINGTON 2003). Zabitie
50 jedincov potápok čiernokrkých (Podiceps nigricollis; 1/3 jedincov z kolónie) uvádzajú BREAULT &
CHENG (1988). ROESLER et al. (2012) publikujú prípad z východnej (argentínskej) Patagónie, keď v kolónii
našli 33 mŕtvych jedincov potápok bieločelých (Podiceps gallardoi) zabitých norkom, ale len jedna
potápka bola sčasti skonzumovaná. Líška môže tiež zabíjať nadbytočne – v zmiešanej kolónii čajok
v Ravenglass (Anglicko) sa počas troch rokov našlo 1449 čajok smejivých zabitých líškou (KRUUK 1964).
Z hľadiska ochrany hniezdnych kolónií vtákov na ostrovoch nie je medvedík čistotný na území SR a ČR
považovaný za hrozbu, ale vzhľadom na jeho pokračujúce sa šírenie to nie je do budúcna vylúčené
(POLEDNÍKOVÁ et al. 2014). Dlho sa diskutuje o tom, či je vysoká hustota medvedíkovej populáci pre
vtáky nebezpečná. Dodnes o tom neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy. Napríklad v Nemecku obývajú
medvedíky územie s najväčšou kolóniou žeriavov a inými druhmi vtákov hniezdiacich v dutinách a na
zemi. Medvedíky tam majú pravdepodobne dostatok inej potravy a pre vtáčie populácie nie sú hrozbou
(NENTWIG 2014).
Z niektorých oblastí sa uvádza, že psík medvedíkovitý spôsobuje vážne škody v kolóniách vodných
vtákov, čím môže dôjsť k lokálnemu úbytku ich populácií. Tento negatívny vplyv je výrazný hlavne na
ostrovoch v blízkosti pevniny, kde môžu psíkovia ľahko preplávať (NENTWIG 2014). Nepredpokladá sa
však, že by psík medvedíkovitý mohol na našom území výrazne ohrozovať cieľové druhy v kolóniách
(POLEDNÍKOVÁ et al. 2014).
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Identifikácia predátorov je významná pre manažment vtáčej populácie, ktorá je ohrozená predáciou.
Údaje o samotnej predácii hniezd a diverzite predátorov je možné získať rôznymi metódami: rozbor
trusu predátorov, identifikácia predátorov podľa zvyškov na hniezde, sledovanie predácie na umelých
hniezdach s vajcami, využívanie datalogerov na záznam teploty v hniezde, priame pozorovanie,
telemetria, atď. Využitie fotopascí a kamerového záznamu na hniezdach je však v súčasnosti
považované za najviac spoľahlivé, aj keď nevýhodou tejto metódy sú vysoké náklady a časová
náročnosť pri spracovavaní údajov.

3.1 SITUÁCIA V SR A ČR
Ostrovy na Hrušovskej zdrži (okres Dunajská Streda) sú jedným z najvýznamnejších hniezdisk rybára
riečneho na Slovensku. Prítomnosť norka amerického tu je pravidelne zaznamenávaná od roku 2010,
kedy boli fotopascou zistené tri jedince. Intenzívny monitoring a zábery z fotopascí a plávajúcich raftov
potvrdili na lokalite negatívny dopad norka v máji 2015 – norok bol v noci zachytený fotopascou v
hniezdnej kolónii rybárov na jednom z plavebných ostrovov pri Čuňove (ostrov najbližšie k pobrežnej
populácii norka). Vypredovaných bolo vtedy všetkých 60 hniezd rybárov, po ktorých ostali len zvyšky
škrupín. V danom čase to znamenalo 24 % populácie v CHVÚ Dunajské luhy a 8 % populácie rybára
riečneho na Slovensku. Rybáre kolóniu opustili a na ostrove nezahniezdili ani v roku 2016. Norok bol
na lokalite aktívny aj v roku 2016 a aj ďalšie roky, čo potvrdzoval jeho čerstvý trus. V rokoch 2017–2019
sa početnosť hniezd rybárov na plavebnom ostrove postupne zvyšovala (13, 60 resp. 83 hniezd),
predácia bola zaznamenaná a jeden norok bol odchytený do pasce. Vďaka tomuto včasnému odchytu,
v roku 2018 úspešne vyhniezdilo 83 párov rybárov riečnych.
V roku 2019 došlo k predácii norkom aj na inom plavebnom ostrove, kde 21. júla zlikvidoval 87 znášok
a mláďat rybárov. Väčšina mláďat dovtedy stihla vyletieť z hniezd. Norka sa podarilo odchytiť až 7.
augusta. Rovnaký osud postihol v spomínanom období aj viacero hniezd čajok smejivých na iných
plavebných ostrovoch (BENKO et al. 2016, BENKO & CHUDÝ 2017, RIDZOŇ in litt.).
Na Vtáčom ostrove zatiaľ úbytok čajok a rybárov nebol pozorovaný, aj keď norok americký preduje aj
tieto hniezda. Došlo však k takmer úplnému vymiznutiu hniezdiacich chochlačiek vrkočatých (Aythya
fuligula), podobne ako aj inde na Hrušovskej zdrži. Pravdepodobnou príčinou je predačný tlak. Od roku
2010 už na ostrove chochlačky nehniezdia. V tom istom roku tam bol prvý krát zistený aj norok
americký. Rovnako prudko ubudol aj počet hniezdiacich chochlačiek vrkočatých na priesakových
kanáloch vodného diela Gabčíkovo (RIDZOŇ in litt.).

Na Vodnom diele Nové Mlýny boli na hniezdiskách nachádzané čajky s utrhnutými hlavami či
vybranými vnútornosťami vo veľkých počtoch (napr. 400–600 jedincov). K usmrteniu dochádzalo aj u
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vtákov inkubujúcich na hniezde, telá jedincov neboli skonzumované. Najpravdepodobnejším
vysvetlením je predácia šelmou, ktorú sa nepodarilo bližšie určiť. Silný predačný tlak spôsobil
pravdepodobne aj zánik kolónie čajok smejivých na Kostelním ostrove v roku 1998, kde predchádzajúci
rok hniezdilo viac ako 2600 párov. Nasledujúce dva roky nebolo hniezdenie na ostrove pozorované
(CHYTIL & MACHÁČEK 2000).
Na ostrovoch a v pobrežnej zóne PR Věstonická nádrž prebiehal v rokoch 2009–2014 monitoring
cicavcov. Pomocou fotopascí a plávajúcich raftov tu boli zaznamenané aj dve invázne semiakvatické
šelmy: norok americký a medvedík čistotný. Norok bol zistený pozdĺž brehov vodného diela, ale nie na
ostrovoch. Stopy medvedíka boli nájdené iba jedenkrát a to v roku 2009 (ČAMLÍK et al. 2015).
Na strednej nádrži VD Nové Mlýny bola pozorovaná predácia mláďat čajok, kačíc, rybárov a húsat
„veľkými čajkami“ (Larus cachinnans/michahellis). Na Hřbitovním ostrove bolo v roku 2000 v okruhu
15 metrov od hniezda čajky bielohlavej pozabíjaných niekoľko desiatok mláďat čajok smejivých (CHYTIL
& MACHÁČEK 2000). Aj ČAMLÍK et al. (2014) považujú predačný tlak zo strany veľkých čajok za príčinu
dlhodobo nízkej hniezdnej úspešnosti rybárov riečnych a čajok smejivých na ostrovoch, ktoré boli
upravované pre hniezdenie vtákov.
Na území ČR bol zaznamenaný silný predačný tlak norka amerického na viacero druhov živočíchov
(zhrnutie je v správe MŽP). Pozorovaná bola predácia na vodné vtáky a na hniezda vodnára potočného
(Cinclus cinclus), trasochvosta horského (Motacilla cinerea) a rybárika riečneho (Alcedo atthis; NOVÁ et
al. 2004 in POLEDNÍK & POLEDNÍKOVÁ 2010).

V roku 2019 bolo v PR Věstonická nádrž (stredná nádrž vodného diela Nové Mlýny) nainštalované
kontinuálne video-nahrávacie zariadenie s 5 kamerami (nepubl.). Cieľom bolo zistiť druhové zloženie
(potenciálnych) predátorov v kolónii čajok smejivých a určiť reálny pomer predácie inváznymi a
pôvodnými druhmi. V období od 29. mája do 5. júla (spolu 3567 hodín záznamu) bolo na 35–75 hniezd
(podľa danej viditeľnosti) zaznamenaných spolu 108 udalostí. Za „udalosť“ bol považovaný každý
videozáznam druhu, ktorý bol počas celej doby sledovania aspoň jedenkrát niektorou z kamier
potvrdený ako úspešný predátor.
Spolu bolo kamerami (zo 108 udalostí) identifikovaných päť druhov predátorov. Úspešná predácia bola
zistená desaťkrát a predpokladaná predácia trikrát. Invázne šelmy neboli na lokalite pozorované. Ako
noční predátori boli v kolónii zistené tieto: potkan hnedý, chavkoš nočný a kuna skalná. Cez deň tam
lovila kaňa močiarna a „veľké čajky“ (Larus cachinnans/michahellis) – podrobnejšie v nasledujúcej
tabuľke:
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Druh predátora
potkan hnedý (Rattus
norvegicus)
chavkoš nočný (Nycticorax
nycticorax)
kuna skalná (Martes foina)
kaňa močiarna (Circus
aeruginosus)
„veľké čajky“ (Larus
cachinnans/michahellis)

Počet udalostí
(% podiel)

Úspešná predácia
(počet prípadov)

Predpokladaná predácia
(počet prípadov)

41 (38,0 %)

3

35 (32,4 %)

2

17 (15,7 %)
12 (11,1 %)

1
3

1

3 (2,8 %)

1

2

108 (100 %)

10

3

Z oblasti Nymburku (Žehuňský rybník, v rokoch 2000 a 2001) uvádza URBÁNEK (2003) na ostrovných
hniezdiskách čajok smejivých silnú predáciu diviakom lesným. Následkom bolo roztrúsené hniezdenie
párov v nasledujúcom roku.
Z dôvodu dlhodobého predačného tlaku na ostrove v PP Chomoutovské jezero (Olomoucký kraj),
zanikla v roku 2018 tradičná ostrovná kolónia čajok smejivých a čiernohlavých. Rok pred jej opustením
(r. 2017) a aj v roku 2019 bol medvedík čistotný fotopascami identifikovaný ako najčastejší potenciálny
predátor na lokalite. Jeho výskyt pravdepodobne významne ovplyvnil hniezdnu úspešnosť čajok.
Fotopasce zachytili aj ďalších potenciálnych predátorov ako líšky a vydry (POPRACH 2018, 2019). Počas
monitoringu predátorov na Krčmaňském jazere nebol zaznamenaný žiadny druh terestrického
predátora, a to napriek tomu, že 650 metrov od hniezdnej kolónie čajok býva každoročne ulovených
60–70 jedincov medvedíka čistotného (POPRACH 2019, POPRACH in litt.).
Na Českomoravskej vrchovine boli pri predácii vajec čajky smejivej pozorované druhy ako vrana
popolavá, tchor tmavý a bocian biely (Ciconia ciconia; KLÍMA 1964).

3.2 SITUÁCIA V ĎALŠÍCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH
Zo Škótska je k dispozícii viacero študií, ktoré dlhodobo sledovali vplyv norka amerického na populácie
vodného vtáctva (CRAIK 1995, 1997, 1999, 2000, CRAIK & CAMPBELL 2000). Na ostrovoch pozdĺž
západného pobrežia osídleného norkom, bola v kolóniách čajok a rybárov nižšia hniezdna úspešnosť,
kvôli čomu menšie kolónie za 1–2 roky zanikli. V prípade veľkých kolónii nie je vplyv norka taký fatálny,
ale môže byť výrazný. V rokoch 1989–1996 bol v dôsledku predácie norkom zistený pokles hniezdnych
párov v kolónii čajky smejivej o 52 %, v kolónii čajky sivej o 30 % a v rokoch 1987–1996 v kolónii rybára
riečneho o 36 % (CRAIK 1997).
Na území Írska sú voľne žijúcimi norkami americkými ovplyvnené hlavne vodné vtáky a druhy
hniezdiace na ostrovoch. Zdá sa však, že tento vplyv bol iba lokálny, a preto boli eradikačné aktivity v
tom čase odporúčané iba na lokálnej úrovni (SMAL 1991). V Severnom Írsku nebol zaznamenaný
žiadnen rozsiahly vplyv norka na pôvodné populácie (AUGHLEY et al. 2005 in BONESI & PALAZON 2007).
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Po odstránení norkov amerických ako predátorov na ostrovoch vo Fínsku, reagovali viaceré druhy
vtákov náhlym zvýšením hniezdnej hustoty a početnosti. Sledovaných bolo 22 druhov, z ktorých
populácie 14 druhov sa zvýšili, populacie 7 druhov zostali nezmenené a populácia 1 druhu poklesla.
Populácie druhov, ktoré dlhšie dospievajú napr. v 4.–5. roku, reagovali na odstránenie predátora
neskôr. Väčšia zraniteľnosť bola pozorovaná pri vodných vtákoch menšej veľkosti, patriace medzi
neskoršie hniezdiče, prípadne tie, ktoré hniezdia v zmiešanej kolónii s čajkami (viac autorov in BANKS
et al. 2008).

V západnom Poľsku, v rezervácii Słońsk (46,6 km2) v oblasti sútoku riek Warta a Odra, predoval norok
americký hlavne na vajciach a mláďatách. Predácia dospelých vtákov bola pozorovaná vzácne
(BARTOSZEWICZ & ZALEWSKI 2003). V rokoch 1998/1999 bola populácia norka v rezervácii odhadovaná na
50–69 jedincov. Na jeseň a v zime predstavovali vtáky 4–16 % z jeho celkovej zkonzumovanej biomasy,
na jar a v lete tvorili 45–60 %. Medzi najčastejšie lovené vtáky patrila lyska čierna, potápky a kačice. V
závere výskumu sa avšak konštatuje, že hustota vodných vtákov zostáva nezmenená (aj napriek
klesajúcim trendom v celom regióne) a že mnohé druhy dokážu odolávať vplyvu nového predátora.
Potrava norkov amerických bola zisťovaná metódou rozboru 2364 vzoriek trusu pri troch jazerách na
severovýchode Poľska (BRZEZIŃSKI 2008). Vtáky spolu s cicavcami a hmyzom tvorili doplňujúcu zložku
jeho potravy. Norky intezívne lovili vodné vtáctvo od začiatku hniezdnej sezóny (koniec apríla) až po
koniec migračného obdobia (september–október). Ako častá korisť boli identifikované lyska čierna a
potápka chochlatá (Podiceps cristatus), ďalej boli z vodných vtákov predované aj rôzne druhy kačíc a
bučiak veľký (Botaurus stellaris). Podarilo sa identifikovať dva jedince norkov, ktoré sa na lov vodného
vtáctva špecializovali – ich domovské okrsky sa prekrývali s územím vtáčej kolónie. Iný norok, obývajúci
vzdialenejšie územie, lovil vodné vtáctvo iba občasne. Predpokladá sa, že pokles populácie lysky čiernej
v spomenutom záujmovom území nie je ovplyvnený iba predáciou norkom, ale významným faktorom
je aj eutrofizácia jazier a vplyv pôvodných predátorov (líška, kaňa močiarna, vrany; BRZEZIŃSKI et al.
2012).
V poľskom Národnom parku Ústie Warty hniezdili čajky smejivé v 10 kolóniách s počtom párov 100–
1770. V roku 1999 bol v troch kolóniách prvý krát zaznamenaný norok americký. Zaujímavé je, že norky
vyberali z hniezd vajcia a ukladali si ich do zásoby tak, že ich buď plytko zahrabali pod zem alebo
ukladali do vyhĺbených jamiek. 81 ukrytých vajec bolo od čajky smejivej a 2 čajky sivej a v neďalekej
kolónii ďalších 22 vajec čajky smejivej a 64 vajec lysky čiernej (BARTOSZEWICZ & ZALEWSKI 2014).
V Poľsku prebiehal v rokoch 2011–2014 projekt s názvom „Polskie ostoje ptaków“
(LIFE09NAT/PL/000263), v rámci kterého bol sledovaný vlyv nepôvodných šeliem (hlavne norka
amerického a medvedíka čistotného) na vodné vtáky na území piatich národných parkov (JANKOW
2014). KOMAR & ZALEWSKI (2014) popisujú zmeny, ktoré nastali po dvoch rokoch intenzívneho
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odchytávania predátorov. Hustota hniezdiacich vodných vtákov sa zvýšila, ako aj hniezdna úspešnosť
a niektoré druhy sa po desiatkach rokov znova vrátili. Napríklad čajky smejivé v jednej z oblastí sa znova
vrátili na hniezdiská (NP Narwiański), inde sa spomalil pokles populácie (NP Ujście Warty) alebo
narástla ich početnosť (NP Słowiński a NP Biebrzański).
V oblastiach jazier v Pomoransku (S Poľsko) bol preukázaný negatívny vplyv norka amerického a
medvedíka čistotného na hniezdne kolónie vodných vtákov, hlavne na potápky, lysky, potápače,
hlaholky, kačice, rybáre a čajky (MOHR & ANTCZAK 2014 in POLEDNÍKOVÁ et al. 2014).

Štúdie potravy norka amerického z Nemecka (štát Sachsen-Anhalt) nepoukazujú na silný negatívny
vplyv norka na pôvodné druhy. Vtáky predstavovali 23 % jeho potravy (ZSCHILLE et al. 2004).
Napriek vysokej predácii norkom americkým v jednotlivých hniezdnych kolóniách v Nemecku, celková
populácia rybárov riečnych zostala stabilná alebo rástla, pretože v oblasti bolo dostatok iných kolónií s
vysokou hniezdnou úspešnosťou (BECKER 1998 a ZINTL 1998 in LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005).
V západnom Nemecku boli predátori sledovaní pomocou fotopascí nainštalovaných pri plávajúcich
hniezdnych podložkách čoríkov čiernych. Pozorovaná bola myšiarka ušatá, ktorá počas jednej noci
odlovila 9 mláďat (VOSSMEYER et al. 2014). VOSSMEYER (2007) uvádza zasa prípady predácií norkom
americkým na plávajúcich podložkách v kolónii čoríkov.

V prípade psíka medvedíkovitého bol negatívny vplyv na hniezdne kolónie vodných vtákov preukázaný
napríklad v Estónsku (KAUHALA 1996). Intenzita predácie kolísala mezi lokalitami v závislosti od
potravnej ponuky (KAUHALA & AUNIOLA 2001).
Od 70. rokov začal norok americký kolonizovať oblasť jazier Engure a Kanieris (Lotyšsko) a postupne
ohrozoval viaceré druhy vodného vtáctva. Predácia norkom na prirodzených aj plávajúcich
ostrovčekoch alebo hniezd na vegetácii spôsobila, že čajky lokalitu opustili. Napríklad kolónia čajky
čiernohlavej na menšom ostrove (na 0,4 ha cca 2000 párov) po dvoch rokoch predácie úplne zanikla
(VIKSNE et al. 1996).

21

4 OBRANNÉ STRATÉGIE VTÁKOV HNIEZDIACICH V KOLONIÁCH
Koexistencia s viacerými potenciálnymi predátormi prinútila vodné vtáky prispôsobiť sa. Mnoho
ekologických a behaviorálnych charakteristík sa u čajok a rybárov vyvinulo tak, aby sa znížilo riziko
predácie – napríklad hniezdenie v kolóniách, rozmiestnenie hniezd, synchronizácia hniezdenia,
maskovacie sfarbenie vajec a mláďat (KRUUK 1964, PATTERSON 1965, HERNÁNDEZ-MATÍAS et al. 2003).
Hniezdenie v kolóniách v porovnaní so solitérnym typom hniezdenia môže zvýšiť prežívanie mláďat
(SCHÜTTLER et al. 2009). Problematickými sa stávajú stretnutia vtákov s novým predátorom, ktorým nie
sú schopné sa rýchlo prispôsobiť. Vyhynutie mnohých ostrovných druhov vtákov je príkladom dopadu
kolonizácie introdukovaných nepôvodných predátorov.

Častou reakciou rybárov na predáciu norkom je zánik pôvodnej kolónie a vtáky sa presťahujú na iné
(často na menej kvalitné) lokality (CRAIK 1997, NORDSTROM A KORPIMÄKI 2004). CLODE (1993) sledovala
vplyv predácie norka amerického na dva druhy rybárov (Sterna hirundo, S. paradisaea) na Hebridských
ostrovoch (Veľká Británia). Zistila, že rybáre začali hniezdiť vo väčších kolóniách, ktoré boli z pohľadu
predačného tlaku pokladané za bezpečnejšie (CLODE & MACDONALD 2002).
Dlhodobý predačný tlak norka zjavne ovplyvňuje rozšírenie vtáčích spoločenstiev. Na ostrovoch vo
Fínsku sa vtáky premiestnili na izolovanejšie a odľahlejšie ostrovy, kde je pravdepodobnosť predácie
menšia (BANK et al. 2008). Na ostrovoch v Baltskom mori s výskytom norka amerického bol pozorovaný
zánik niekoľkých kolónií alky vrúbkozobej (Alca torda) a súčasne zvýšenie početnosti párov na
vzdialených izolovaných ostrovoch (NORDSTROM & KORPIMAKI 2004) .

Na ostrovoch v severnom Nemecku 31,9 % párov rybárov riečnych, ktorých hniezda boli predované
myšiarkou ušatou a potkanom, zahniezdili nasledujúce roky v inej časti ostrova. Ako dôsledok predácie
a rušenia kolónie bola pozorovaná v niektorých prípadoch aj výmena partnera v hniezdnom páre
rybárov počas danej hniezdnej sezóny (LUDWIG & BECKER 2008).
Na nočných predátorov, akým je aj norok americký, väčšinou čajky nereagujú agresívne. Podľa
pozorovaní SUTHERN et al. (1982), čajky buď nereagovali na prítomnosť predátora vôbec alebo sa
pokúšali zahnať ho náletmi. V Nemecku opustili vyrušené dospelé rybáre kolóniu hodinu po zotmení,
aby sa vyhli predátorovi (v tomto prípade myšiarke ušatej). Predtým, než sa vrátili späť na svoje
hniezda, sa skoro ráno ešte nakŕmili. Ide o stratégiu uprednostnenia vlastného prežitia pred prežívaním
svojich potomkov. Nočná predácia spôsobila predĺženie inkubačnej doby a zníženú hniezdnu úspešnosť
(WENDELN & BECKER 1999).
Prítomnosť predátora na lokalite ovplyvnila obranné správanie rybárov dlhochvostých (Sterna
paradisaea). V hniezdnych kolóniách, ktoré boli pravidelne predované norkom, obraňovali rybáre svoje
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hniezda a mláďatá aktívnejšie. Zdá sa však, že stratégia aktívneho bránenia (angl. protective umbrella)
väčšinou nie je voči tomuto nočnému predátorovi účinná (NORDSTRÖM et al. 2004).

Na území severovýchodného Poľska reagovala populácia lysky čiernej a potápky chochlatej na
predačný tlak norka amerického dvoma spôsobmi: 1/ väčšia časť populácie vtákov začala hniezdiť v
zmiešaných koloniách, v tzv. agregáciách (hniezdna úspešnosť je v kolónii preukázateľne vyššia), 2/ na
hniezdenie si vtáky vyberali biotopy s menším predačným tlakom, v tomto prípade bližšie k
zastavanému územiu (telemetrické údaje potvrdili, že sa mu norky vyhýbajú; BRZEZIŃSKI et al. 2012).

Počas eradikácie norkov amerických sledovali BARROS et al. (2016) hniezdne kolónie kormorána
chochlatého (Phalacrocorax aristotelis) v Národnom parku na ostrovoch „Atlantic Islands of Galicia“
(Španielsko). Po príchode norkov do oblasti sa kormorány presunuli hniezdiť na iné lokality, ktoré boli
z pohľadu predácie bezpečnejšie. Znížil sa tak predačný tlak, ale zároveň sa zvýšil podiel strát na
znáškach, keďže nové hniezdiská boli často zaplavované vodou.
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5 MANAŽMENT PREDÁCIE NA VTÁČÍCH OSTROVOCH
5. 1 VČASTNÉ ZISTENIE PREDÁTOROV NA LOKALITE
Zistiť prítomnosť mnohých druhov cicavcov priamym pozorovaním nie je v prírode ľahké. Miera
detekovateľnosti pobytových znakov sa líši v závislosti od podmienok prostredia.
V prípade norka amerického sa väčšina výskumníkov pracujúcich s inváznymi druhmi zhoduje na tom,
že najúčinnejším spôsobom, ako zabrániť kolonizácii, je včasné zistenie jeho prítomnosti na lokalite a
snaha o eradikáciu ešte v počiatkoch, alebo aspoň zastavenie ďalšieho šírenia (viac autorov
HAMMERSHØJ 2004). Eradikácia v prípade už rozšírenej a dlhotrvajúcej invázie nie je efektívna (USHER
1986).
Monitoring resp. detekcia norka amerického môže byť realizovaná pomocou pascí. Je to síce metóda
štandardizovaná, ale jej nevýhodou je invazínosť a nutnosť každodenných kontrol pascí po celú dobu
odchytu. Vhodnejšou neinvazívnou metódou je monitoring pomocou fotopascí (POLEDNÍK &
POLEDNÍKOVÁ 2010), či sledovanie pobytových znakov (trus, stopy).
Organizácia „The Game & Wildlife Conservation Trust“, ktorá sa zaoberá reguláciou norka amerického
na území Veľkej Británie, vyvinula začiatkom tohto storočia efektívny plávajúci raft (angl. mink raft).
Raft pozostáva z plávajúcej drevenej platformy s tunelom, pod ktorým je tenká vrstva hliny alebo iného
stále vlhkého substrátu. Keď norok (alebo iné zviera) prejde tunelom, zanechá v substráte stopy, podľa
ktorých ho je možné identifikovať. Každodenná kontrola (ako v prípade pascí) nie je nutná. Pravidelnou
kontrolou raftu sa zisťuje prítomnosť norka a jeho hustota na lokalite (REYNOLDS s.a.). Na základe týchto
poznatkov sa potom umiestňujú na raft (alebo v jeho okolí) živolovné pasce.
Jednoduchá konštrukcia raftov umožňuje ich ľahké zhotovenie, prípadne sa dajú zakúpiť už hotové.
Výhodou tejto metódy je jej neinváznosť, štandartizácia a efektívnosť. Rafty sú efektívne v oblastiach
s nízkou hustotou norka, kde by bolo ťažké zistiť ich prítomnosť iba sledovaním pobytových znakov
(REYNOLD et al. 2004). Včasné zistenie môže viesť k úspešnej eradikácii v oblastiach, kde kolonizovanie
norkom je ešte len v počiatočných štádiách (napr. na menších ostrovoch).
Podrobný popis a metodiku plávajúcich raftov je možné nájsť v metodike od autorov POLEDNÍK &
POLEDNÍKOVÁ (2010) alebo v anglickom originále (REYNOLDS s.a., REYNOLDS et al. 2010).
Nákladnejšou alternatívou včasnej detekcie sú fotopasce a videokamery umiestnené na miestach,
ktoré by mohli byť potenciálne využívané inváznymi predátormi (ČAMLÍK et al. 2015, BENKO et al. 2016).

5.2 ERADIKÁCIA/REGULÁCIA PREDÁTOROV
V Európe sú k dispozícii bohaté skúsenosti s opatreniami eradikácie/regulácie viacerých inváznych
druhov predátorov. Úspešnosť týchto programov je však rôzna. V rámci Bernského dohovoru bolo
vydané Odporúčanie č. 77 (1999) o eradikácii inváznych druhov, medzi ktorými je menovaný aj norok
americký, psík medvedíkovitý a medvedík čistotný.
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Pojmom „eradikácia“ označujeme opatrenia na odstránenie všetkých jedincov invázneho druhu
z cieľového územia. „Reguláciou“ sú zasa označované také zásahy, ktorých cieľom je udržať nízku
početnosť populácie invázeho druhu (BONEZI & PALAZON 2007). Ďalej možno manažmentové zásahy
podľa POLEDNÍK & POLEDNÍKOVÁ (2010) rozdeliť následovne: plošná eradikácia, plošná regulácia, lokálna
eradikácia, lokálna regulácia. (Uvedené pojmy nie sú vždy v citovanej cudzojazyčnej literatúre
rozlišované.)

Keď sa zistí prítomnosť invázneho druhu (tzn. prevenčné opatrenia neboli účinné), program eradikácie
by sa mal zvážiť ako prvá možnosť. Ak je možné zabezpečiť rýchly zásah (a sú na to vyčlenené primerané
finančné a ľudské zdroje) eradikácia predstavuje jeden z najúčinnejších nástrojov ochrany a obnovy
biodiverzity (GENOVESI 2001).
Na eradikáciu nežiaducich inváznych druhov šeliem bolo použitých/navrhovaných viacero metód:
odchytávanie do pascí, ovplyvňovanie plodnosti, vyplácanie odmeny za ulovené jedince, vyhľadávanie
a lov s pomocou psov, vykladanie otrávených slepačích vajec ako návnad a podobne (viac autorov in
HAMMERSHØJ 2004). Počas mnohých programov eradikácie/regulácie norkov amerických sa osvedčili
živolovné pasce z kovového pletiva. Môžu byť umiestnené s návnadou alebo bez nej; napríklad pozdĺž
brehov vo vzdialenosti 300–500 m od seba s ohľadom na meniacu sa výšku hladiny. Odporúča sa pasce
zčasti zakopať do zeme a zamaskovať. Osvedčilo sa aj umiestnenie pascí na plávajúce rafty. Nevyhnutná
je každodenná kontrola, aby bolo možné včas vypustiť chytené necieľové druhy. Niektorí odborníci
odporúčajú zúženie vchodu zábranou, aby sa do pasce nedostali vydry. Eutanázia odchytených norkov
prebieha napr. odstrelom, podaním smrtiacej injekcie alebo otrávením plynom (ROY et al. 2009) podľa
platnej legislatívy v danej krajine. Nie je presne známe, aký podiel populácie norka by mal byť
eradikovaný na to, aby sa dlhodobo znížila jeho početnosť. Napríklad SIDOROVICH & POLOZOV (2002)
navrhujú odstránenie minimálne 70–80 % populácie.

Odstránenie všetkých jedincov inváznych predátorov z územia je extrémne náročné. Krátkodobé alebo
sezónne zásahy do populácie norkov nie sú účinné a nevedú k očakávaným výsledkom (SKUMATOV &
SAVELJEV 2006, NENTWIG 2014). Alternatívou k celkovej eradikácii norka amerického je dlhodobá
regulácia odchytom do pascí na lokálnej úrovni, čo je tiež nákladovo a časovo náročné (MOORE et al.
2000). Následne je potrebné zabezpečiť pravidelný monitoring, aby boli včas zachytené imigrujúce
norky do územia. V citlivých oblastiach, napríklad na lokalitách s kolóniami na zemi hniezdiacich
vtákov, sa regulačné aktivity realizujú v krátkom období každoročne a intenzívne, v závislosti od
priebehu hniezdenia cieľových vtáčích druhov (napr. HAMMERSHØJ 2004, SUGOTO et al. 2009). Po
odstránení jedného druhu predátora sa dá očakávať zvýšenie predačného tlaku zo strany iných
predátorov, ktorí na území ostali. V dôsledku zníženej konkurencie o zdroje sa u nich zvýši miera
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prežívania, čo môže viesť ku krátkodobému zvýšeniu predačného tlaku na korisť (viac autorov in BANKS
et al. 2008). Táto interakcia medzi predátormi sa často uvádza ako príčina zlyhania dlhodobého efektu
eradikačných aktivít. Na severe ostrova v Írsku experimentálne odchytávali invázne fretky domáce
(Mustela furo) a vrany popolavé ako predátorov cíbikov chochlatých (Vanellus vanellus). Aj napriek
úspešnosti odchytov sa po dvoch rokoch zistilo, že odstránenie predátorov neprinieslo pre cíbiky
signifikantné zlepšenie. Nahradili ich totiž krkavce čierne (Corvus corax) a zaplnili voľnú niku
mezopredátora na ostrove (BODEY et al. 2011). DION et al. (1999) zistili, že odstránenie líšok,
medvedíkov čistotných a skunkov smradľavých nepomohlo zvýšiť hniezdnu úspešnosť kačíc, ale
odhalila sa tak signifikantná predácia hniezd sysľami (Spermophilus spp.). Regulácie líšok v rámci
projektu LIFE “BaltCoast” nemali trvalý úspech. Stabilné populácie líšok sú schopné zvládnuť ročné
straty až 65 %. Strieľanie individuálnych jedincov sa ukázalo ako kontraproduktívne, pretože zmenená
hierarchia v populácii viedla k zvýšenej predácii (AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS s.a.).

Príklady eradikačných a regulačných programov v jednotlivých európskych krajinách.
Prvý zákon stanovujúci eradikáciu norkov na Islande bol vydaný v roku 1949. Každá z lokálnych autorít
je zodpovedná za zamestnanie profesionálnych lovcov, ktorí vyhľadávajú a zabíjajú norky v rámci svojej
oblasti pôsobenia. Každý rok je na Islande zabitých približne 7 tisíc jedincov, väčšina z nich v máji a júni.
Nezdá sa však, že by tým bola veľkosť populácie norkov v krajine ovplyvnená. V roku 2006 islandská
vláda spustila v troch oblastiach trojročný experimentálny projekt s cieľom overiť, či je úplná eradikácia
norka reálna. Intenzívny lov v jednej z projektových oblastí výrazne znížil početnosť norkov, ale
všetkých jedincov sa nepodarilo odstrániť (BIRNBAUM 2013, HERSTEINSSON 1999 in ROY et al. 2009).

Neúspešná bola aj eradikačná kampaň Ministerstva poľnohospodárstva vo Veľkej Británii, ktorej
cieľom bolo zlikvidovať norkov amerických v celom Anglicku a Walese. Usmrtenie 5000 jedincov nebolo
postačujúce – pravdepodobnou príčinou neúspechu bola nedostatočná intenzita eradikácie a jej
oneskorený začiatok. Náklady na odchytávania norkov v rokoch 1965–1970 boli 105 000 libier, v roku
1990 sa náklady kampane odhadovali na 552 000 libier (MACDONALD & HARRINGTON 2003, DUNSTONE
1993 a BAKER 1990 in BIRNBAUM 2013).
V roku 2001 bola na Hebridských ostrovoch v Škótsku iniciovaná rozsiahla eradikačná kampaň
s cieľom úplného odstráneniu norka amerického s nákladmi 1,6 miliónov libier. Použité boli živolovné
pasce (200 000 pasconocí / 5 rokov) rozmiestnené pozdĺž transektov a psami boli dohľadávané
obsadené nory so samicami a mláďatami. Ako návnada do pasce sa osvedčil prípravok z pachovej žľazy
norka (ROY et al. 2006). Na území 1100 km2 sa podarilo odchytiť spolu 532 jedincov. Počas posledných
6 mesiacov projektu sa ďalšie norky už nechytili. Súčasne boli usmrcované aj voľne žijúce fretky domáce
a potkany, ktoré sa chytili do pascí. Roku 2006 prešiel projekt do druhej fázy, kedy sa aktivity začali
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realizovať na ostrovoch Lewis a Harris. Každý rok sa opakoval 7 mesačný cyklus odchytov (ROY 2011,
BIRNBAUM 2013). Odchytených bolo spolu 2198 jedincov a od roku 2015 sa na ostrovoch realizuje už
iba kontrolný monitoring. Eradikačná kampaň na Hebridských ostrovoch sa tak považuje za najväšiu
eradikačnú iniciatívu na svete zameranú na cicavce (MACLEOD et al. 2019). Využitie nových živolovných
pascí s elektronickými senzormi (angl. smart traps) neskôr zlepšilo efektívnosť odchytov (MARTIN & LEA
2020).
Za spomenutie stojí aj rozsiahly projekt mapovania a lokálnej regulácie norka amerického vo
vnútrozemí Škótska (v Národnom parku Cairngorms), ktorý prebehol za pomoci 186 dobrovoľníkov
z miestnych komunít rybárov, poľovníkov, ochranárov, správcov pozemkov a miestnych obyvateľov. Za
tri roky sa podarilo z 10 570 km2 odstrániť 376 jedincov norkov (BRYCE et al. 2011).
Podrobné plánovanie, rozpočet a zvažovanie metód eradikácie norkov na škótskych ostrovoch
Western Isles publikovali MOORE et al. (2000, 2003), podobne zhrnuli skúsenosti s reguláciami z Írska
ROY et al. (2009).

Jedným z príkladov zamedzenia predácie norkov v kolóniách čajok na sladkovodných ostrovoch je
úspešná regulácia pri jazere Lough Mask v Írsku počas hniezdnej sezóny v rokoch 2006–2007 (HUNT &
HEFFERNAN 2007). Pre ďalšie obdobné odchyty odporúčajú: 1/ správne načasovať realizáciu odchytov,
2/ ako návnadu použiť výťažok z pachovej žľazy norka (neláka do pasce necieľové druhy), 3/ dobre
ukryť pasce pozdĺž miest často využívaných norkom (pri brehu, na vyšlapaných cestičkách), 4/ dvierka
pascí natrieť výraznou farbou, aby mohli byť kontrolované iba z diaľky (fyzická kontrola pasce je nutná
iba v prípade zaklapnutých dvierok či pri obnove návnad), 4/ súčasne s reguláciou norka sledovať aj
priebeh hniezdenia v kolónii. Do živolovných pascí sa podarilo odchytiť norkov iba koncom apríla a
v júni, spolu 4 jedincov. V ostrovných kolóniách boli vtáky predované aj líškami, krkavcami a vranami.

Aktivity na kontrolu inváznych druhov by mali byť realizované tak, aby nespôsobovali rušenie
pôvodných necieľových druhov na lokalite a aby nedochádzalo k ich zbytočným úhynom (USHER 1986,
ZAVALETA et al. 2001). Zlým príkladom môže byť eradikačná kampaň v Národnom parku Thy v Dánsku,
kde bolo počas troch rokov odchytených 209 jedincov norkov amerických. Okrem toho však v pasciach
zahynulo aj 58 tchorov tmavých, 34 lasíc hranostajov, 10 lasíc myšožravých, 4 kuny skalné a viacero
hlodavcov a vtákov (nepubl. in BIRNBAUM 2013). Sklapovacie pasce by mali byť použité iba v oblastiach,
kde nie je riziko, že sa do nich chytia necieľové druhy, napríklad na odľahlých ostrovoch (HAMMERSHØJ
2004).

Na území Poľska je celoročný lov norka amerického (aj odchyt živolovnými pascami) povolený od roku
2009. Eradikačné aktivity sú realizované v Národnom parku Ústie Warty od roku 2007. V rokoch 2011–
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2014 prebiehalo odchytávanie norkov a medvedíkov čistotných na území piatich národných parkov
(BARTOSZEWICZ & ZALEWSKI 2014). Výsledky projektu sú spomenuté v predchádzajúcej kapitole.
NIEMCZYNOWICZ et al. (2017) napríklad uvádzajú po 3 rokoch intenzívnej regulácie norka amerického
zvýšenie hniezdnej úspešnosti troch druhov bahniakov (Charadriiformes).

V troch pobaltských štátoch môže byť norok americký lovený celoročne bez obmedzení. Povolené je
aj selektívne chytanie do živolovných pascí. V Lotyšsku je na ramsarských jazerách Engure a Kaņieris
pravidelný lov a chytanie norkov jednou z priorít ochranárskych manažmentových aktivít (BIRNBAUM
2013).

Na izolovaných lokalitách, akými sú napríklad ostrovy, boli dlhodobé programy eradikácie norka
úspešné. Podarilo sa to na estónskych ostrovoch Saaremaa a Hiiumaa, kde bolo v rokoch 2001–2004
odchytávanie norkov jednou z aktivít projektu reintrodukcie norka európskeho (Mustela lutreola). Na
ostrove Hiiumaa (1000 km2) bolo odchytených 52 jedincov za pomoci nášľapných pascí a náklady
programu boli odhadnuté na 70–100 000 Eur. Neskôr sa začalo s realizáciou programu aj na ostrove
Saaremaa (2500 km2). Podľa záverečnej projektovej správy sa tam už nenachádza stabilná
životaschopná populácia norka, objavuje sa iba niekoľko imigrantov z vnútrozemia (hlavne samcov;
BIRNBAUM 2013).

Najdlhšiu prax v odstraňovaní norkov amerických z ich nepôvodného prostredia majú pravdepodobne
vo Fínsku. V roku 1992 zahájili dlhodobý projekt eradikácie na ostrovoch v Národnom parku
Achipelago (SOLO 2014). Odchyty každú jar a jeseň realizovali poľovníci so psami, na vydurenie zo
skalných štrbín využívali záhradné fukáre na lístie. Použité boli súčasne aj pasce. Výsledky dlhodobého
odchytu boli povzbudzujúce – počet odchytených norkov sa postupne znižoval z 30–40 jedincov za
sezónu na 0–6 jedincov. Aktivity eradikácie sa postupne rozširovali aj na ďalšie ostrovy, v 2014
likvidácia norkov prebiehala na 750 km2 a trvá dodnes. Pozitívny vplyv aktivít na pôvodnu biotu
ostrovov je priebežne monitorovaný. Po odstránení norkov vzrástli hniezdne hustoty viacerých druhov
menších vodných vtákov (medzi inými aj čajok a rybárov). Naopak, populácie väčších vodných vtákov
(napr. labute, husy) nárasty hniezdnej hustoty nevykazovali (NORDSTRÖM et al. 2002, NORDSTRÖM et al.
2003, NORDSTRÖM & KORPIMÄKI 2004).

Systematické odstraňovanie norka amerického v Španielsku sa v rokoch 2009–2014 realizovalo
v Národnom parku „Atlantic Islands of Galicia“. Živolovné pasce (9–32 kusov) boli rozmiestnené pozdĺž
pobrežia (50–200 m od seba) každý rok od októbra do apríla. Odchytiť sa podarilo spolu 90 jedincov,
ich počet sa postupne znižoval. Početnosť norka bola pravidelne odhadovaná metódou dohľadávania
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trusu na transektoch pozdĺž pobrežia. V rokoch 2015 a 2016 neboli na území národného parku
zaznamenané žiadne pobytové stopy (VELANDO et al. 2016). Väčšina odchytených norkov boli mladé
jedince, dospelé sa pravdepodobne do pascí chytajú ťažšie. Takáto eradikácia môže byť úspešná, iba
ak sa z malej izolovanej populácie podarí odchytiť dostatočne veľký podiel mladých norkov
(ZUBEROGOITIA et al. 2006).
ZABALA et al. (2010) uskutočnili modelovú reguláciu norka amerického vo vnútrozemí na severe
Španielska, ktorá trvala 94 dní. Použitých bolo 40 živolovných pascí, ktoré boli kontrolované 2 osobami.
Úspešnosť odchytu bola 1,38 jedincov norkov / 100 pasconocí. Potvrdilo sa tak, že eradikačné
(regulačné) aktivity sú efektívne zrealizovateľné aj vo vnútrozemí. V práci sú vyčíslené aj konkrétne
náklady s tým spojené. MELERO et al. (2010) zasa pesimisticky predpokladajú, že plošná reguláciu norka
na území Katalánska by úspešná nebola. Ani po piatich celoročných odchytoch v troch územiach
(2750–7500 pasconocí / rok / územie) sa abundancia norkov neznížila, ale zostala relatívne stabilná.
Ako manažmentové opatrenie odporúčajú do budúcnosti odchyt do pascí na okrajoch areálu rozšírenia
norka, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu.

Regulačné aktivity norkov amerických sú aktuálne aj na našom projektovom území. Organizácia ALKA
Wildlife realizovala v Českej republike monitoring norkov amerických pomocou plávajúcich raftov a
fotopascí vo viacerých chránených územiach (napr. NP České Švýcarsko, PP Černíč, EVL Šlapanka a Zlatý
potok, Krkonošský NP; POLEDNÍKOVÁ et al. 2014). Počas 10dňových odchytových akcií v rokoch 2008–
2010 sa podarilo v PP Černíč odchytiť 12 jedincov a v EVL Šlapanka tiež 12 jedincov. V priebehu
regulácie došlo k poklesu hustoty – odchyt bol najintenzívnejší v počiatkoch vysokej hustoty populácie.
K rekolonizácii oblasti dochádzalo v období rozpadu rodín koncom leta a na jeseň.
Vzhľadom k viac-menej plošnému výskytu norka odporúčajú POLEDNÍKOVÁ et al. (2014) iba lokálne
regulačné resp. eradikačné zásahy. Tie by mali byť prioritné v miestach, kde hrozí závažný dopad na
pôvodnú faunu, napríklad vo vtáčích kolóniách. Cieľom nie je úplné odstránenie norka z oblasti, ale
lokálne zníženie populačnej hustoty v dobe hniezdenia. Lokálna regulácia populácie norka tak môže
byť účinným krátkodobým nástrojom ochrany vodných druhov vtákov. Príkladom toho môže byť aj
odchyt norkov realizovaný pozdĺž rieky Jihlavy (Českomoravská vrchovina) na dvoch 2,5 km dlhých
transektoch s 12 živolovnými pascami (PADYŠÁKOVÁ et al. 2009). Za dva týždne sa podarilo odchytiť 8
norkov, následkom čoho sa znížila miera predácie simulovaných umelých hniezd (MINÁRIKOVÁ et al.
2015).
Podrobné metodické odporúčania k monitoringu, regulácii a eradikácii norka amerického zhrnuli
POLEDNÍK & POLEDNÍKOVÁ (2010).
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Lokálnu regulácia norkov amerických na území Slovenska realizuje Slovenská ornitologická spoločnosť
na ostrovoch Hrušovskej zdrže na Dunaji. V roku 2018 sa podarilo do pasce odchytiť 1 norka, v 2019
zasa 4 jedince (RIDZOŇ in litt.).
V niektorých programoch starostlivosti o chránené vtáčie územia (napr. Dubnické štrkovisko a Sĺňava),
ktorých predmetom ochrany sú druhy ako rybár riečny, čajka sivá a čajka čiernohlavá, sú monitoring a
prípadná eliminácia inváznych šeliem navrhované ako jedno z manažmentových opatrení. Ich
eradikácia sa odporúča vykonať pred začatím hniezdenia vtákov a to (vzhľadom na náročnosť)
v spolupráci s ochranárskymi organizáciami, rybárskymi a poľovnými združeniami (ŠOP SR 2015, 2016).

5.3 MANAŽMENTOVÉ OPATRENIA NA EXISTUJÚCICH HNIEZDNYCH OSTROVOCH
Úbytok hniezdnych biotopov vplyvom sukcesie a erózie býva (spolu s predáciou a rušením) uvádzaný
ako častý dôvod poklesu početnosti rybárov a čajok (napr. DUNLOP et al. 1991, AKERS & ALLCORN 2006,
BENKO & CHUDÝ 2011, ČAMLÍK et al. 2014). Z dlhodobého hľadiska sú prirodzené ostrovy perspektívne,
lebo vydržia aj desiatky rokov. Okrem toho, na upravených ostrovoch bola zistená vyššia početnosť
hniezdiacich párov ako na umelých plávajúcich ostrovčekoch (ČAMLÍK et al. 2014).
Po odstránení vegetácie z ostrova reagujú čajky a rybáre zvýšením počtu hniezdnych párov. Pre
zachovanie vhodného hniezdeho biotopu je nevyhnutný pravidelný manažment odstraňovania
biomasy rôznymi metódami (napr. kosením, pastvou, vypaľovaním) alebo ich kombináciou. Otvorené
plochy na hniezdiskách umožňujú vtákom včas zaregistrovať blížiaceho sa predátora. Ponechanie časti
vegetácie blízko hniezd zasa poskytne mláďatám úkryt, či už pred predátormi alebo slnkom (viac
autorov in LIEBEZEIT & GEORGE 2002). Doplnené môžu byť aj umelo vytvorenými úkrytmi z tehál, kameňa
či dreva.
Konkrétne manažmentové opatrenia proti predácii na existujúcich ostrovoch sú uvedené aj nižšie v
kapitole 5.5.

5.4 NOVÉ HNIEZDNE MOŽNOSTI
Vytvorením nových ostrovov a umelých hniezdnych ostrovčekov je možné ponúknuť vtákom nové
hniezdne možnosti, a zároveň do určitej miery ochrániť hniezda pred predátormi. Na väčšine nášho
územia je vytvorenie nových „prirodzených“ ostrovov nereálne. Do úvahy pripadá snáď len vo zvlášť
chránených územiach (ČAMLÍK et al. 2014).
Anglická organizácia RSPB buduje umelé hniezdne ostrovy od roku 1963 dvoma spôsobmi: 1.
navŕšením lokálne získaného materiálu v plytkej vode (tzv. depozitné ostrovy) a 2. ponechaním plôch
v tvare ostrova pri ťažbe materiálu na lokalite (tzv. zvyškové ostrovy). Novovzniknuté hniezdne ostrovy
sú chránené vodnou bariérou min. 2 m širokou a 2 m hlbokou, ktorá bráni vstupu niektorým druhom
predátorov na ostrov (BURGESS & HIRONS 1992). Autori uvádzajú viacero odporúčaní ako zabrániť
škodám na nových ostrovoch spôsobených eróziou a opisujú aj metódy potláčania vegetácie.
30

V rámci projektu LIFE „BaltCoast“ boli v plytkých morských zátokách vytvárané prirodzené poloostrovy
z piesku alebo štrku. Poloostrovy je možné premeniť na ostrovy prerušením spojenia s pevninou
vodnou priekopou (AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS s.a., JIMÉNEZ et al. 2001). Ide o najlacnejšiu variantu
vytvorenia nového hniezdneho ostrova. Na takto izolovaných ostrovoch bola hniezdna úspešnosť kačíc
3× vyššia a produktivita mláďať 9× vyššia v porovnaní s polostrovmi prepojenými s pevninou (LOKEMOEN
& WOODWARD 1993). Predátori ako norky americké a medvedíky čistotné vedia na ostrov ľakho
preplávať, preto je potrebný aj sezónny manažment (regulácia) predátorov v oblasti.

Pokiaľ chceme vytvoriť nové hniezdiská pre rybárov na nádržiach bez prirodzených ostrovov, sú
plávacie ostrovčeky (nazývané aj rafty či platformy) prakticky jedinou možnosťou. Vyžadujú pravidelnú
údržbu, rovnako ako prirodzené ostrovy. Približne po 5 rokoch sa vplyvom vody začínajú rozpadať. Na
zistenie perspektívnosti lokality môžeme najprv umiestniť menšie a jednoduché plávajúce ostrovčeky,
ktoré môžu byť neskôr (po 1–2 rokoch) nahradené trvalejšími konštrukciami (ČAMLÍK et al. 2014). Na
plávajúce ostrovčeky majú sťažený prístup niektoré druhy predátorov, hlavne ak sa použije nízke
oplotenie po obvode.
Plávajúci raft pre rybáre riečne podľa autorov SUDMANN & MEYER (2018) pozostáva z pontónu (vytvára
potrebný vztlak), zo základnej dosky hrubej 2–3 cm (prepúšťa vodu, kovová je trvácnejšia ako drevená),
z pieskovo-štrkovej vrstvy (hniezdny substrát), z prístreškov pre mláďatá (poskytujú ochranu), z
oplotenia (zabraňuje mláďatám vypadnúť) a z ukotvenia (napr. kotvy na dne). Rafty môžu byť
umiestnené na vode jednotlivo alebo v skupinkách. Odporúčajú použitie prírodného pôdneho
substrátu ako výstelky, aby nedochádzalo k poškodeniu vajec. Menej vhodný je drvený štrk s ostrými
hranami. Väčšia plocha ostrovčeka znižuje vnútrodruhovú agresivitu a tým aj prežívanie mláďat. Ak
majú vtáky v určitej oblasti viacero hniezdnych možností, znižuje sa tým hrozba predácií a prenosu
chorôb.
Jedným z odporúčaní projektu Life „BaltCoast“ a tiež organizácie RPSB (2018) pri stavbe plávajúcich
ostrovčekov je, aby konštrukcia umožňovala vypadnutým resp. vyleteným mláďatám dostať sa naspäť
na plošinu. Prípadne sa k ostrovčeku dajú pripojiť plávajúce kusy dreva, na ktoré môžu mláďatá vyliezť
(DUNLOP et al. 1991).
Plávajúci ostrovček bez možnosti úkrytu je pre mláďatá rybárov ekologickou pascou, hlavne v prípade
predácie dravými vtákmi a sovami (AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS s.a., SUDMANN 1994). Ako úkryty môžu
byť použité rôzne štruktúry, napr. tehly, hlinené rúry, naplavené drevo, umelé rastliny, drevené búdky,
dosky spájajúce rohy ostrovčeka. Mláďatá využívali umelé úkryty aj vtedy, keď okolo hniezda rástla
dostatočná vegetácia (viac autorov in LIEBEZEIT & GEORGE 2002, ČAMLÍK et al. 2014). Po umiestení úkrytov
na lokalite pri Ontáriu (Kanada) sa počet mláďat predovaných veľkými čajkami signifikantne znížil
(BURNESS & MORRIS 1992). Oplotenie ostrovčeka zabráni vstupu niektorým druhom živočíchom, ktoré
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by mohli hniezdenie zmariť. Na ľahko prístupnom ostrovčeku bez oplotenia v NPP Pastvisko u Lednice
bola pozorovaná korytnačka písmenková (Trachemys scripta elegans) a užovka obojková (Natrix natrix;
ČAMLÍK et al. 2014).
Umelé plávajúce hniezda (platformy zo slamy bez oplotenia) boli mnoho rokov inštalované aj
v Národnom parku Ústie Warty v Poľsku (BARTOSZEWICZ & ZALEWSKI 2014). Po kolonizácii územia
inváznymi predátormi sa však plávajúce platformy zmenili na tzv. ekologické pasce. Na vodnej hladine
boli oveľa viditeľnejšie ako prirodzené hniezda vo vegetácii. Norky americké ich v tejto zaplavovanej
oblasti využívali ako svoje úkryty a približne od roku 2004 rovnako aj medvedíky čistotné. Prvé
eradikačné aktivity norkov amerických v Poľsku sa začali realizovať v roku 2007 práve v tomto
národnom parku.
TETZLAFF (2013) popisuje prípady predácie na plávajúcich podložkách (50 × 50 cm) v kolónii čoríka
čierneho. V roku 2008 odtiaľ za týždeň v nočných hodinách zmizlo všetkých 50 mláďat, v roku 2013
bolo počas dvoch nocí nájdených 31 mŕtvych mláďat. Bližšie neurčená šelma skonzumovala zčasti iba
niektoré z nich. Intenzívny monitoring (infračervenými kamerami, živolovnými pascami, identifikáciou
pobytových znakov) zistil potenciálnych predátorov ako vydra riečna, medvedík čistotný, tchor tmavý
a potkan hnedý. Ako manažmentové opatrenie bol zvolený odlov s cieľom regulácie predátorov na
lokalite.
Vyplienenie dvoch kolónií rybárov hniezdiacich na umelých plávajúcich platformách, pravdepodobne
norkom americkým, uvádza LEDWOŃ (2006, oblasť Hornej Visly, Poľsko). V Nemecku, v spolkovej krajine
Meklenbursko-Predpomoransko, sa nepodarilo zabrániť norkovi americkému plieniť kolóniu rybárov
riečnych. Norok sa dostal na ostrovčeky s oplotením (výška oplôtku nie je uvedená) a aj na platformy,
ktoré boli umiestené na koloch. Neodradili ho ani handry namočené v kyseline maslovej a povešané
na plot plávajúceho ostrovčeka, ktoré mali pôsobiť ako repelent. Pri jednej nočnej návšteve
ostrovčekov zabil 39 mláďat, po pár dňoch bolo nájdených ďalších 33. Rybáre následne svoje znášky
opustili a z lokality odleteli (LOOSE 2018). ZINTL & GEHROLD (2016) zaznamenali na plávajúcich
ostrovčekoch predáciu líškou – v tomto prípade bol ostrovček umiestnený blízko porastu trstiny.
Na nemeckej lokalite v Lužici boli na umelých plávajúcich ostrovčekoch okolo kolónie rybára riečneho
úspešne

inštalované

50–60

cm

vysoké

oplôtky

so

zavedených

elektrickým

prúdom

(www.artensteckbrief.de), rovnako aj v Anglicku (NATURE AFTER MINERALS s.a.).
Zaujímavé je opatrenie proti predácii veľkými čajkami na lokalite Valle Averto (SV pobrežie Talianska).
Okolo celého plávajúceho ostrovčeka boli natiahnuté povrazy vytvárajúce sieť s veľkými okami 100x65
cm, ktoré zamedzovali prístup veľkým čajkám a zabránili tak predácii znášok a mláďat. Druhá sieť
(15 cm vysoká) bola umiestnená po obvode a mala zabrániť spadnutiu mláďat do vody (COCCON et al.
2018). Zdá sa, že opatrenie bolo účinné, lebo počas monitoringu veľké čajky na ostrovček nezosadávali,
iba lietali v jeho okolí (COCCON in litt.).
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Anglická firma FILCRIS komerčne vyrába plávajúce hniezdne ostrovčeky z recyklovaného plastu. 40 cm
vysoké bočné steny sú vyrobené z priehľadného polykarbonátu (hrúbka 4 mm) a zabraňujú predáciám
norkom (angl. mink proof tern raft). Najnovšie modely umožňujú spojiť dokopy 2 a viac raftov.
Vyrobený bol aj skúšobný model, ktorý má bočné polykarbonátove steny vyklonené smerom von tak,
aby zabránili predátorovi vyliezť na ostrovček (www.filcris.co.uk).
Český patent má konštrukcia plávajúcich ostrovčekov z vláknobetónu v tvare šesťstranného hranolu.
Jednotlivé ostrovčeky sa dajú navzájom pospájať, čím sa vytvoria väčšie kolónie, ktoré by sa mali vedieť
účinnejšie brániť proti predátorom. Od roku 2010 bolo umiestnených 24 takýchto ostrovčekov na troch
štrkoviskách v Tovačove a Hulíne (stredná Morava). Každoročne tam hniezdi okolo 90 párov rybárov
(ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ 2020). Podrobná stavebná konštrukcia je popísaná v článku VODIČKA et
al. (2010). V roku 2015 bola na drevenom ostrovčeku na tej istej lokalite zaznamenaná nočná predácia
bližšie neurčeným druhom (norkom americkým, medvedíkom mývalovitým alebo potkanom). V
ďalšom roku boli po obvode betónových a aj jedného dreveného ostrovčeka nainštalované plechové
límce, aby zabránili vstupu predátora. Straty v populácii spôsobené predáciou neboli odvtedy zistené
(CHYTIL et al. 2017, CHYTIL & VERMOUZEK in litt.).

5.5 ĎALŠIE OPATRENIA
Suchozemských predátorov je možné udržať mimo hniezdnej kolónie napríklad pomocou trvalo
inštalovaných alebo flexibilných plotov (LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005). Ploty sú obzvlášť účinné na
polostrovoch alebo ostrovoch, na ktoré môžu predátori preplávať alebo prejsť po ľade. Počas projektu
na ochranu poslednej kolónie rybárok krátkozobých (Gelochelidon nilotica) v Nemecku (na pevnine)
boli inštalované mobilné elektrické ploty, aby ochránili hniezdiace vtáky pred líškami a psíkami
medvedíkovitými. Výsledky z obdobia 2011–2017 poukazujú na to, že počas hniezdnej sezóny je možné
líšky udržať mimo kolónie, ale neskôr, keď sa mláďatá vtákov začínajú pohybovať aj mimo kolóniu,
často dochádza ku stratám (RISCH et al. 2018). Ochranu hniezdnej kolónie čajok v Národnom parku
Ústie Warty (Poľsko) zabezpečili oplotením sieťou pod napätím (napájanou solárnymi batériami).
Hniezdna úspešnosť sa tak zvýšila o 9–16 % v porovnaní s neoplotenou plochou (KOMAR & ZALEWSKI
2014).
S použitím elektrických plotov na ochranu hniezdnych kolónií pred predátormi majú dlhoročné
skúsenosti v oblasti Schleswig-Holstein v severnom Nemecku. Vo výročných správach tamojšieho
ministerstva sa venuje viacero kapitol druhovej ochrane a manažmentu predácie (2013–2018).
Hniezdiace vtáky sa v oplotenej oblasti postupne koncentrovali. Rybárky krátkozobé nocovali na týchto
bezpečných plochách už pred začiatkom hniezdenia. V neoplotenej časti bolo počas celého hniezdneho
obdobia pozorované plienenie norkom americkým a kunou. Údržba nízkej vegetácie okolo elektrického
33

plota je z pohľadu funkčnosti nevyhnutná, kosenie sa odporúča minimálne dvakrát počas hniezdnej
sezóny. Koncom hniezdneho obdobia účinnosť elektrického plota poklesla kvôli vysokej mokrej
vegetácii. Viaceré roky sa tak dostali cez plot psíky medvedíkovité a zabili mláďatá rybárov (AMPHI
CONSULT V./LARS BRIGGS s.a.). V roku 2016 bol koncept oplotenia zmenený – nový pozostával z 1,3 km
dlhého otvoreného vodiaceho plotu, pozdĺž ktorého boli nastražené živolovné drôtené pasce a pasce
v betónových rúrach (nemecky Betonrohrfallen), ktoré sú určené hlavne na ochyt líšok, kún a psíkov
medvedíkovitých. Cieľom vodiaceho plotu je rozptýliť predátorov po okolí a odchytiť ich do pascí
(MINISTERIUM S-H 2013–2018).
Oplotenie kolónie zabráni cicavcom v predácii, ale dravé vtáky, sovy, krkavce či veľké čajky môžu
prázdnu niku zaplniť a špecializovať sa na predáciu v kolónii (AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS s.a.).
Viacero štúdií poukazuje na to, že predátori sú schopní naučiť sa plot prekonať. Voči líškam sa odporúča
výška plotu 120–150 cm (AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS s.a.), inde zasa 200 cm (WHITE & HIRONS 2019).
Proti vydrám sa odporúča oplotenie s veľkosťou ôk max. 5 cm, min. 1,5 m výškou (na vrchu s drôtom
pod napätím) a so zapustením min. 50 cm do zeme (viacero autorov in WHITE & HIRONS 2019).
Publikácia ďalej podrobne opisuje možnosti oplotenia voči jednotlivým druhom terestrických
predátorov a uvádzajú sa v nej príklady oplotenia vtáčích ostrovov z Anglicka.

Pri ochrane hniezdych kolónií na ostrove alebo poloostrove je navrhované plávajúce oplotenie (angl.
floating fence). V rámci LIFE projektu „BaltCoast“ bol nemeckou organizáciou NABU navrhnutý a
testovaný plávajúci plot proti líškam so zavedeným elektrickým prúdom. Oporné stĺpy sú pripevnené
na plavákoch, takže sa prispôsobujú výške vodnej hladiny. Oplotenie si vyžaduje každodennú kontrolu
kvôli naplavenému materiálu, ktorý znižuje jeho stabilitu. V prípade zavedeného elektrického prúdu je
potrebná pravidelná výmena/dobitie batérií (AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS, s.a., DREWS in litt.).
Účinný môže byť aj plávajúci ostrov vytvorený z nornej steny (angl. floating boom), ktorá sa pôvodne
využíva pri zachytávaní nečistôt vo vode, napríklad pri ekologických haváriách. Hornú časť nornej steny
predstavuje vzduchom naplnený vak (môže byť navýšený o sieť) a dolná časť je zaťažená pod hladinou.
Momentálne sa podobný plávajúci plot testuje v zaplavovanej oblasti okolo jedného ostrova
v Anglicku. Cieľom je zastaviť predátorov ako sú líška a jazvec, aby sa nedostali k hniezdiacim vtákom.
Nevýhodou je, že oplotenie môže byť nebezpečné pre mláďatá unikajúce z ostrova v prípade vyrušenia
kolónie (WHITE & HIRONS 2019).
Ďalším z návrhom ochrany hniezdneho ostrova je kolové oplotenie vo vode, ktoré má líniový tvar.
Umiestnené je medzi ostrovom a najbližšou pevninou. Línia plotu je na oboch koncoch uzavretá
90stupňovým rohom (smerom k pevnine) tak, aby odradila blížiaceho sa predátora plot oboplávať
(WHITE & HIRONS 2019).
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Jedným z ďalších možných opatrení na zabránenie predácie vajec na zemi hniezdiacich vtákov je
inštalácia tzv. hniezdnych klietok (angl. nest cages). Drôtená štruktúra, ktorá sa umiestňuje okolo
jednotlivých hniezd, dospelým vtákom a ich mláďatám nebráni v pohybe, ale väčšie predátory (hlavne
dravé vtáky, krkavcovité a podobne) sa cez ňu k hniezdu nedostanú. Toto opatrenie je využívané
v malej miere, hlavne v núdzovom prípade, napríklad pri vzácnych druhoch bahniakov a kačíc. Účinnosť
metódy bola hodnotená rôzne – úspešnosť liahnutia sa buď zvýšila (priemerne o 98 %), alebo nebol
zaznamenaný žiadny rozdiel. Uvádzajú sa však aj prípady, kedy v chránenom hniezde došlo k predácii
vajec a inkubujúcich jedincov menšími lasicovitými šelmami (napr. aj norkom americkým). Nevýhodou
hniezdnych klietok je miera vyrušovania hniezdiaceho páru počas inštalácie, čo môže spôsobiť
opustenie znášky. Mortalita inkubujúcich jedincov v hniezdnych klietkach je relatívne vysoká, lebo
v prípade napadnutia predátorom vrch klietky bráni vtákom pri rýchlom úniku (viac autorov in SMITH
et al. 2011).

Plašenie predátorov pomocou optických alebo akustických stimulov môžu teoreticky predátorov z
lokality odradiť. Skúsenosti z projektu dropa poukázali na to, že aby bolo plašenie účinné, sú potrebné
neustále sa meniace podnety. Dôležitou podmienkou samozrejme je, aby hniezdiace vtáky neboli
rušené (LANGGEMACH & BELLABAUM 2005). V blízkosti kolónií rybára malého odplašovali O´CONNELL et al.
(2014) vtáčích predátorov (sokol sťahový, sokol myšiar) prehrávaním výstražných zvukov. Komerčný
vysielač ultrazvuku neovplyvnil mieru predácie hniezd morských vtákov potkanmi (viacero autorov in
CLAPPERTON s.a.).

Odpudzovanie predátorov pomocou repelentov môže byť ďalšou zvažovanou možnosťou. V
publikovanej literatúre nenašli BAKER & MACDONALD (1999) žiadne dôkazy o tom, že použitie
testovaných repelentov by mohlo odplašiť predátorov (rovnako ako viacero autorov in LANGGEMACH
& BELLEBAUM 2005, DÜTTMANN et al. 2007). Ale napríklad proti jazvecom bol účinný repelent
„Renardine“, ktorý bol v minulosti aj komerčne vyrábaný. TMT (2,4,5-dihydro-2,5-trimethylthiazoline),
známa zložka moču líšky, je považovaná za repelent voči lasicovitým šelmám (CLAPPERTON s.a.).

Podmienená averzia chuti (angl. conditioned taste aversion) vzniká vtedy, keď si zviera spája chuť
určitej potravy so symptómami spôsobenými toxickou, pokazenou alebo jedovatou látkou. Averzia
chuti sa vyvinie po požití potravy, ktorá spôsobuje nevoľnosť a zvracanie. Pravdepodnosť požitia tej
istej potraviny v budúcnosti je nízka. Schopnosť zvieraťa vyvinúť si averziu voči chuti sa považuje za
adaptívny mechanizmus prežitia, ktorý chráni telo pred otravou.
Chuťová averzia bola skúmaná na rôznych druhoch predátorov v zajatí aj vo voľnej prírode, aj keď nie
všetky pokusy prebehli úspešne (NORBURY et al. 2004). Uskutočnili sa testy na kondicionovanie voľne
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žijúcich cicavcov proti vajciam, napr. u medvedíkov čistotných (SEMEL & NICOLAUS 1992), ale aj proti
kombinovanému spektru predátorov (NICOLAUS 1987).
Uvádzajú sa úspešné pokusy o kondicionovanie krkavcovitých vtákov a volaviek v kolóniách (viac
autorov in LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005). Látka Methiocarb vo vyložených vajciach-návnadách
úspešne potlačila v priebehu 4–5 dní predáciu krkavcov na znášky rybárov krpatých (Sternula
antillarum), ktoré hniezdili spoločne na pobreží v Kalifornii (AVERY et al. 1995). Neskoršie testovanie
ukázalo, že takto získaná averzia krkavcov má účinok iba na tej lokalite, ktorá priamo súvisela s
vykladaním návnad.
Na Azorských ostrovoch (Portugalsko) sa úspešne podarilo kondicionovať čajky žltonohé (Larus
michahellis) voči predácii vajec rybárov štíhlozobých (Sterna dougallii). Ako návnada boli použité
prepeličie vajcia s obsahom metiokarbu, ktoré boli rozmiestnené v kolónii ešte pred začiatkom
hniezdenia (NEVES et al. 2006). Vrany čierne v Taliansku boli kondiciované látkou Carbachol
umiestnenej v slepačích vajciach, aby sa zabránilo stratám v kolónii volaviek (BOGLIANI & BELLINATO
1998). Metóda podmienenej chuťovej averzie je maloplošné opatrenie proti predátorom v prípade
koncentrovaných hniezd v kolóniách (LIEBEZEIT & GEORGE 2002). Zatiaľ nebola testovaná pri dlhodobom
manažmente na väčšom území.

Manipulácia s výškou vodnej hladiny
Vodné vtáctvo je citlivé na zmeny výšky vodnej hladiny, lebo je tým ovplyvnená nielen dostupnosť
potravy a možnosti hniezdenia, ale aj prístupnosť ostrovov pre niektoré druhy suchozemských
predátorov. Stabilná vysoká vodná hladina predstavuje pre predátorov bariéru, ktorá chráni hniezdiace
vtáky na ostrovoch (BELLEBAUM & BOCK 2009, NIEMCZYNOWICZ et al. 2017). Zmenou režimu výšky vodnej
hladiny sa môže zlepšiť produktivita viacerých cieľových druhov na rozsiahlom území. V niektorých
prípadoch môže byť jej využitie efektívnejšie ako napríklad inštalácia umelých hniezdnych ostrovčekov
či regulácia predátorov (WINDELS et al. 2013).
JOBIN & PICMAN (1997) pozorovali, že nárast predácie by mohol byť dôsledkom znižujúcej sa výšky
vodnej hladiny, čím sa ostrov stal dostupnejším pre niektorých suchozemských predátorov (napr. pre
medvedíky čistotné). Rovnako si postupný nárast strát na hniezdach od apríla do júna vysvetľujú aj
BELLEBAUM & BOCK (2004).
Počas nízkeho stavu vodnej hladiny v druhej polovici hniezdnej sezóny v národných parkoch Biebrza a
Narew (SV Poľsko) bol zaznamenaný zvýšený predačný tlak a následne prudko klesla miera prežívania
cieľových druhov bahniakov (NIEMCZYNOWICZ et al. 2017). Na druhej strane, zvýšená vodná hladina
zmenšuje plochu ostrova, čo liminuje hniezdne možnosti pre vtákov. Na menších ostrovoch sú hniezda
pre predátora teoreticky ľahšie dohľadateľné.
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Zamedzenie vyrušovaniu na hniezdiskách
Miera predácie môže byť signifikantne ovplyvnená aj ľudskou činnosťou. CARNEY & SYDEMAN (1999)
zosumarizovali výsledky 64 publikovaných štúdií ohľadne sledovania vplyvu rušenia ľuďmi na
koloniálne hniezdiace druhy vodných vtákov. Väčšina štúdií zistila signifikantne negatívny vplyv. V
prípade bahniakov bolo pozorované opustenie hniezda rodičmi, vnútrodruhová agresivita či
medzidruhová a vnútrodruhová predácia. Rušenie ľuďmi malo rovnako negatívny vplyv aj keď išlo o
turistiku, rekreačné športy a podobne.
Rušenie ľuďmi v hniezdnej kolónii počas výskumných prác spôsobilo zvýšenú predáciu čajok (L.
marinus, L. argentatus) voči mláďatám a vajciam kormoránov (Phalacrocorax auritus, P. albiventer;
KURY & GOCHFELD, 1975). Predpokladá sa aj zvýšená miera predácie L. cachinnans voči vajciam rybárov
riečnych (HERNÁNDEZ-MATÍAS & RUIZ 2003). MORRIS et al. (1992) uvádzajú prípad, keď čajky využili paniku
v kolónii rybárov a predovali nestrážené vajcia. Počas 30 minút skonzumovala jedna čajka 10 vajec
rybárov.
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SÚHRN
-

Cieľom tejto štúdie je zhrnúť dostupné informácie 1/ o miere ovplyvnenia hniezdnej úspešnosti
predáciou inváznymi šelmami, 2/ o možných prevenčných opatreniach pri budovaní vtáčích
ostrovov, 3/ ako aj o konkrétnych riešeniach existujúcej predácie.

-

Výskyt norka amerického je spojovaný s poklesom počtu vtákov v kolóniách čajok a rybárov.
Mnohé výskumy poukazujú na signifikantný vplyv norka na pôvodné druhy na zemi
hniezdiacich vtákov (BONESI & PALAZON 2007).
Na našom projektovom území, na lokalitách v ČR, sa zdá byť momentálne predačný tlak zo
strany veľkých čajok a iných pôvodných predátorov výraznejší ako v prípade norka. Aj naďalej
je však potrebné dlhodobo sledovať prítomnosť invazívnych šeliem. Na Slovensku (približne od
roku 2015) pácha norok veľké škody v kolóniách rybárov riečnych na ostrovoch Hrušovskej
zdrže (BENKO et al. 2016, BENKO & CHUDÝ 2017, RIDZOŇ in litt.). Eradikácia norkov by mala byť
jednou z priorít manažmentu týchto vzácnych hniezdisk.

-

Z hľadiska ochrany hniezdnych kolónií vtákov na ostrovoch nebol doteraz medvedík čistotný
na území SR a ČR považovaný za hrozbu (POLEDNÍKOVÁ et al. 2014). Novšie pozorovania z
Olomouckého a Zlínskeho kraja však poukazujú na narastajúci negatívny vplyv medvedíka
nielen na vtáky hniezdiace na ostrovoch (POPRACH 2018, POPRACH 2019, CHYTIL in litt.).

-

Vtáky reagovali na predáciu inváznym predátorom tak, že pôvodnú hniezdnu kolóniu opustili
a presunuli sa na inú (často na menej kvalitnú) lokalitu (napr. na izolovanejší ostrov) alebo sa
menšie populácie združili do väčšej kolónie, príp. sa vytvorila zmiešaná kolónia (viac autorov,
viď kapitola 4). V oblastiach s viacerými hniezdnymi kolóniami nie je vplyv predácie na
populácie taký výrazný, lebo straty vplyvom predácie dokážu rýchlejšie vykompenzovať (napr.
BECKER 1998 a ZINTL 1998 in LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005).
Odporúčaním pre projektové územie je preto rozširovanie chránených území s vhodnými
biotopmi, a tiež vytváranie nových hniezdnych možností (prirodzené ostrovy alebo umelé
plávacie ostrovčeky) podľa podmienok prostredia a cieľového druhu. Nevyhnutné je
zabezpečiť ich dlhodobé sledovanie a pravidelnú údržbu.

-

Najúčinnejším spôsobom, ako zabrániť kolonizácii inváznych druhov predátorov, je včasné
zistenie ich prítomnosti na lokalite. Za najspoľahlivejšiu metódu detekcie predátorov na
hniezdach sú v súčasnosti považované fotopasce a kamerové záznamy. Nevýhodou sú vysoké
náklady a časová náročnosť pri spracovaní údajov. Detekcia stôp na plávajúcich raftoch je
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efektívna zasa v oblastiach s nízkou hustotou norka amerického. Včasné zistenie môže viesť
k úspešnej eradikácii v oblastiach, kde kolonizovanie norkom je zatiaľ len v počiatočných
štádiách (viď kapitola 5.1.).

-

Počas mnohých programov eradikácie/regulácie norkov amerických sa osvedčili živolovné
pasce z kovového pletiva, ktoré môžu byť umiestňované aj na plávajúce rafty. V citlivých
oblastiach (napr. na lokalitách s hniezdnych kolóniách) sa regulačné aktivity realizujú
každoročne a intenzívne v krátkom období, v závislosti od priebehu hniezdenia vtáčích druhov.
Cieľom nie je úplné odstránenie norka z oblasti, ale lokálne zníženie populačnej hustoty napr.
v dobe hniezdenia. Lokálna regulácia populácie norka amerického tak môže byť účinným
krátkodobým nástrojom ochrany vodných druhov vtákov (POLEDNÍKOVÁ et al. 2014). Následne
je potrebné zabezpečiť pravidelný monitoring, aby boli včas zachytené nové jedince norkov
prichádzajúce na lokalitu (viď kapitola 5.2.).
V prípade manažmentových akcií typu „regulácia druhu“ je dôležité nepodceňovať osvetu
odbornej aj laickej verejnosti, aby bola táto činnosť vnímaná ako správny zásah (POLEDNÍKOVÁ
et al. 2014).

-

Úpravou prirodzených ostrovov, vytvorením nových ostrovov a umelých plávajúcich
ostrovčekov je možné ponúknuť vtákom nové hniezdne možnosti a zároveň do určitej miery
ochrániť hniezda pred predátormi (viď kapitoly 5.3. a 5.4.). Predátori ako norky americké a
medvedíky čistotné vedia na ostrov ľahko preplávať, preto je súbežne potrebný aj sezónny
manažment (regulácia) predátorov v oblasti.

-

V kapitole 5.5. sú opísané rôzne manažmentové opatrenia, ktoré boli (úspešne aj neúspešne)
testované voči predátorom: trvalo inštalované a flexibilné oplotenie, plávajúce oplotenie,
hniezdne klietky, plašenie predátorov, odpudzovanie predátorov pomocou repelentov,
podmienená averzia chuti, manipulácia s výškou vodnej hladiny, zamedzenie vyrušovania na
hniezdiskách.

-

Odporúča sa vypracovanie manažmentového plánu predácie na jednotlivých dotknutých
lokalitách. Plány starostlivosti o chránené územia by mali obsahovať aj kapitolu ohľadne
manažmentu inváznych druhov predátorov.

39

POUŽITÁ LITERATÚRA
AKERS P., ALLCORN R. I. 2006: Re-profiling of islands in a gravel pit to improve nesting conditions for
terns Sterna and small gulls Larus at Dungeness RSPB reserve, Kent, England. Conservation
Evidence 3: 96–98.
AMPHI CONSULT V./LARS BRIGGS (s.a.): Rehabilitation and management of the Baltic coastal lagoon
habitat complex. Best practice guideline of the BaltCoast project (LIFE05NAT/D/152): 159 pp.
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFil
e&rep=file&fil=BaltCoast_Best_Management_Practice_Guidelines.pdf
ANDĚRA M., HANZAL V. 1996: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. II. Šelmy
(Carnivora). Národní muzeum, Praha: 85 pp.
ANDĚRA M., EISLER J. 2012: Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Academia: 288 pp.
AVERY M. L., PAVELKA M. A., BERGMAN D. L., DECKER D. G., KNITTLE C. E., LINZ G. M. 1995: Aversive
conditioning to reduce raven predation on California least tern eggs. Colonial Waterbirds 18:
131–138.
BAKER S. E., MACDONALD D. W. 1999: Non-lethal predator control: exploring the options. In: BACOWAN D.
P., FEARE C. J. (eds.): Advances in vertebrate pest management. Filander Verlag, Fürth: 251–266.
BANKS P. B., NORDSTRÖM M., AHOLA M., SALO P., FEY K., KORPIMÄKI E. 2008: Impacts of alien mink
predation on island vertebrate communities of the Baltic Sea Archipelago: review of a longterm experimental study. Boreal Environment Research 13: 3–16.
BARROS A., ROMERO R., MUNILLA I., PÉREZ C., VELANDO A. 2016: Behavioural plasticity in nest-site selection
of a colonial seabird in response to an invasive carnivore. Biological Invasions 18: 3149–3161.
BARTOSZEWICZ M., ZALEWSKI A. 2003: American mink, Mustela vison diet and predation on waterfowl in
the Slońsk Reserve, western Poland. Folia Zoologica 52: 225–238.
BARTOSZEWICZ M., ZALEWSKI A. 2014: Norka amerykańska w Parku Narodowym Ujście Warty: Ochrona
ptaków w obliczu inwazji obcego drapieżnika. In: ULBRYCH Ł., JANKOW W., ZALEWSKI A.,
WYPYCHOWSKI K. (red.): Ekologia I Wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych: 91–107.
BAUER H.-G., FRIEDLER W., HEINE G., SEIER I. 2011: Bestandsdynamik, Verbreitung und Brutbiologie der
Rostgans Tadorna ferruginea an Bodensee und Hochrhein – negative Auswirkungen auf
einheimische Vogelarten? Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 27: 103–
121.
BELLEBAUM J., BOCK C. 2004: Bruterfolge und Gelegeverluste beim Kiebitz Vanellus vanellus in
Brandenburg. In: Michael-Otto-Institut im NABU (ed.): Schutz von Feuchtgrünland für
Wiesenvögel in Deutschland, Bergenhusen: 79–85.
BENKO Š., CHUDÝ A. 2011: Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko. Slovenská ornitologická
spoločnosť / Birdlife Slovensko, Bratislava.
BENKO Š., CHUDÝ A. 2017: Hniezdenie čajok a rybárok na Hrušovskej zdrži v rokoch 2012–2017. Časopis
SOS/BirdLife Slovensko “Vtáky”, Leto 2017: 6–7.
BENKO Š., CHUDÝ A., RIDZOŇ J. 2016: Prvý priamo zaznamenaný prípad predácie kolónií vodného vtáctva
norkom americký (Neovision vison) na Slovensku. Tichodroma 28: 82–85.
BERTOLINO S., ANGELICI CH., MONACO E., MONACO A., CAPIZZI D. 2011: Interactions between coypu
(Myocastor coypus) and bird nests in three mediterranean wetlands of central Italy. Hysterix,
the Italian Journal of Mammology 22: 333–339.
BIRNBAUM C. 2013: NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Neovison vison. From: Online
Database of the European Network on Invasive Alien Species NOBANIS www.nobanis.org, Date
of access 20/1/2020.
BODEY W. T., MCDONALD A. R., SHELDON D. R., BEARHOP S. 2011: Absence of effects of predator control on
nesting success of Northern Lapwings Vanellus vanellus: implications for conservation. Ibis
153: 543–555.
BOGLIANI G., BELLINATO F. 1998: Conditioned Aversion as a Tool to Protect Eggs from Avian Predators in
Heron Colonies. Colonial Waterbirds 21: 69–72.
40

BONESI L., PALAZON S. 2007: The American mink in Europe: Status, impacts, and control. Biological
Conservation 134: 470-483.
BREAULT A. M., CHENG K. M. 1988: Surplus killing of eared grebes Podiceps nigricollis by mink Mustela
vison in central British Columbia. Canadian Field Naturalist 102: 738–739.
BRYCE R., OLIVER K. M., DAVIES L., GRAY H., URQUHART J., LAMBIN X. 2011: Turning back the tide of
American mink invasion at an unprecedented scale through community participation and
adaptive management. Biological Conservation 144: 575–583.
BRZEZIŃSKI M. 2008: Food habits of the American mink Mustela vison in the Mazurian Lakeland,
Northeastern Poland. Mammalian Biology 73: 177–188.
BRZEZIŃSKI M., NATORFF M., ZALEWSKI A., ŻMIHORSKI M. 2012: Numerical and behavioral responses of
waterfowl to the invasive American mink: A conservation paradox. Biological Conservation
147: 68–78.
BURGESS N. D., HIRONS G. J. M. 1992: Creation and Management of Artificial Nesting Sites for Wetland
Birds. Journal of Environmental Management 34: 285–295.
BURNESS G. P., MORRIS R. D., 1992: Shelters decrease gull predation on chicks at a Common tern
colony. Journal of Field Ornithology 63: 186–189.
CARNEY K. M., SYDEMAN W. J. 1999: A Review of Human Disturbance Effects on Nesting Colonial
Waterbirds. Waterbirds 22: 68–79.
CLAPPERTON K. B. (s.a.): Potential of repellentsfor control of predation by mustelids, rats and possums
in New Zealand: 115 pp.
https://static1.squarespace.com/static/56a03ffedc5cb428e06b5982/t/5be0d9a30e2e7282b
d8a27c7/1541462464608/Technical+Report++Potential+of+repellents+for+control+of+predation+by+mustelids%2C+rats+and+possums+i
n+New+Zealand.pdf
CLODE D. 1993: New Colonists and Old Colonials: Mink Predation of Arctic and Common Terns. D.Phil.
thesis, University of Oxford.
CLODE D., MACDONALD D. W. 2002: Invasive predators and the conservation of island birds: the case of
American Mink Mustela vison and terns Sterna spp. in the Western Isles, Scotland. Bird Study
49: 118–123.
COCCON F., BORELLA S., SIMEONI N., MALVASI S. 2018: Floating rafts as breeding habitats for the Common
tern, Sterna hirundo. Colonization patterns, abundance and reproductive success in Venice
Lagoon. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology 88: 23–32.
CRAIK J. C. A. 1995: Effects of North American mink on the breeding success of terns and smaller gulls
in west Scotland. Seabird 17: 3–11.
CRAIK J. C. A. 1997: Long-term effects of North American Mink Mustela vison on seabirds in western
Scotland. Bird Study 44: 303–309.
CRAIK J. C. A. 1999: Breeding success of Common Gulls Larus canus in west Scotland I. Observations at
a single colony. Atlantic Seabirds 1: 169–181.
CRAIK J. C. A. 2000: Breeding success of common gulls Larus canus in west Scotland II. Comparisons
between colonies. Atlantic Seabirds 2: 1–12.
CRAIK J. C. A., CAMPBELL B. 2000: Bruce Campbell’s islands revisited: changes in the seabirds of Loch
Sunart after half a century. Atlantic seabirds 2(3/4): 181–194.
CUTHBERT F. J., WIRES L. R., TIMMERMAN K. 2003: Status assessment and conservation recommendations
for the Common terns (Sterna hirundo) in the Great Lakes region. U.S. Department of the
Interior, Fish and Wildlife Service: 95 pp.
ČAMLÍK G., BERKA P. (s.a.): Studie shrnující výsledky ornitologického monitoringu managementových
lokalít projektu Neovision. ALKA Wildlife: 51 pp.
ČAMLÍK G., ZAŇÁT J., BERKA P. 2014: Opatření na podporu hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo) v
Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2014 a jejich výsledky. Crex 34: 8–11.
ČAMLÍK G., POLEDNÍK L., POLEDNÍKOVÁ K 2015: Mammal populations on islands of the Věstonice
Reservoir Nature Reserve, southern Moravia (Czech Republic). Lynx, n.s. 46: 5–17.
ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ 2020: Podpora hnízdění rybáků obecných.
41

https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-lokalit-aprostredi/tezebni-prostory/podpora-hnizdeni-rybaku-obecnych/
DE LA HEY CH. D. 2008: The importance of birds in the diet of otter Lutra lutra on Shapwick Heath.
Bioscience Horizons 1: 143–147.
DION N., HOBSON K.A., LARVIE`RE S. 1999: Effects of removing duck-nest predators on nesting success of
grassland songbirds. Canadian Journal of Zoology 77: 1801–1806.
DRDOVÁ L., HAMPL R. 2008: Potenciální hnízdní predátoři vodních ptáků a metody jejich zjišťování.
Sylvia 44: 3–16.
DUNLOP C. L., BLOKPOEL H., JARVIE S. 1991: Nesting rafts as a management tool for a declining common
tern (Sterna hirundo) colony. Colonial Waterbirds 14: 116–120.
DÜTTMANN H., LETTAU K., BARKOW A. 2007: Can noxious odours effectively protect clutches of groundnesting birds? Ardea 95: 267–274.
FUCHS E. 1977: Predation and Anti-Predator Behaviour in a Mixed Colony of Terns Sterna sp. and
Black-Headed Gulls Larus ridibundus with Special Reference to the Sandwich Tern Sterna
sandvicensis. Ornis Scandinavica 8: 17–32.
GENOVESI P. 2001: Guidelines for Eradication of Terrestrial Vertebrates: a European Contribution to
the Invasive Alien Species Issue. Other Publications in Wildlife Management 24: 29 pp.
https://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/24
GYIMESI A., LENSINK R. 2012: Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca: an introduced species spreading in
and from the Netherlands. Wildfowl 62: 128–145.
HALLIWELL E. C., MACDONALD D. W. 1996. American mink Mustela vison in the upper Thames
catchment: relationship with selected prey species and den availability. Biological
Conservation 76: 51–56.
HAMMERSHØJ M. 2004. Population ecology of free-ranging American mink Mustela vison in Denmark.
PhD thesis – National Environmental Research Institute, Kalø, Denmark: 30 pp.
http://afhandlinger.dmu.dk
HERNÁNDEZ-MATÍAS A., JOVER L., RUIZ X. 2003: Predation on Common Tern Eggs in Relation to Subcolony Size, Nest Aggregation and Breeding Synchrony. Waterbirds 26: 280–289.
HERNÁNDEZ-MATÍAS A., RUIZ X. 2003: Predation on common tern eggs by the yellow-legged gull at the
Ebro Delta. Scientia Marina 67 (Suppl.2): 95–101.
HOUNSOME T., DELAHAY J. R. 2005: Birds in the diet of the Eurasian badger Meles meles: A review and
meta-analysis. Mammal Review 35(2): 199–209.
HUNT J., HEFFERNAN L. M. 2007: Mink trapping at Lough Mask 2007 to protect breeding gulls. Project
report, Heritage Council: 14 pp.
http://www.aster.ie/reports/MaskSurvey_2007.pdf
CHYTIL J., MACHÁČEK P. 2000: Vývoj hnízdních populací rackovitých (Laridae) a rybákovitých (Sternidae)
na nejjižnější Moravě. Sylvia 36: 113–126.
CHYTIL J., LOREK K., VERMOUZEK Z., BOTKOVÁ K. 2017: Výsledky hnízdění rybáka obecného (Sterna
hirundo) na umělých plovoucích ostrůvcích na střední Moravě. Zprávy MOS 75/76: 4 –17.
IUCN 2000: IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species.
Prepared by the SSC Invasive Species Specialist Group: 25 pp.
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/Rep-2000-052.pdf
JACKSON D. 2003: Waders, hedgehogs and machair: conservation lessons from the Outer Hebrides.
Wader Study Group Bull. 100: 14–19.
JANKOW W. 2014: Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie
siedlisk I ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków. Cele I rezultaty projektu. In: ULBRYCH Ł.,
JANKOW W., ZALEWSKI A., WYPYCHOWSKI K. (red.): Ekologia I Wpływ na środowisko gatunków
inwazyjnych: 109–113.
JIMÉNEZ J. E., CONOVER M. R., MESSMER T. A. 2001: Exclusionary methods to reduce predation on
ground-nesting birds and their nests. Berryman Institute Publication No. 20, Utah State
University, Logan: 12 pp.
JOBIN B., PICMAN J. 1997: Factors affecting predation on artificial nests in marshes. Journal of wildlife
42

management 61: 792–800.
KAUHALA K. 1996: Introduced carnivores in Europe with special reference to central and northern
Europe. Wildlife Biology 2: 197–204.
KAUHALA K., AUNIOLA M. 2001: Diet of raccoon dogs in summer in the Finnish archipelago. Ecography,
24: 151–156.
KLÍMA M. 1964: Příspěvek k hnízdní bionomii racka chechtavého (Larus ridibundus L.) Zoologické listy
– Folia Zoologica: 13/2: 111–124.
KOMAR E., ZALEWSKI A. 2014: Wpłyv inwazyjnych ssaków drapieżnych na populacje ptaków wodnych w
parkach narodowych. In: ULBRYCH Ł., JANKOW W., ZALEWSKI A., WYPYCHOWSKI K. (eds.): Ekologia I
Wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych: 91–107.
KOVALIK P., PAČENOVSKÝ S., ČAPEK M., TOPERCER J. 2010: Slovenské mená vtákov sveta. SOS/BirdLife
Slovensko, Bratislava: 396 pp.
KRIŠTOFÍK J., DANKO Š. 2012: Cicavce Slovenska. Veda: 712 pp.
KRUUK H. 1964: Predators and Anti-Predator Behaviour of the Black-Headed Gull (Larus ridibundus L.).
Behaviour. Supplement 11: 129 pp.
KUBE J., BRENNING U., KRUCH W., NEHLS H.-W. 2005: Bestandsentwicklung von bodenbrütenden
Küstenvögeln auf Inseln in der Wismar-Bucht (westliche Ostsee): Lektionen aus 50 Jahren
Prädatorenmanagement. Vogelwelt 126: 299–320.
KURY C. R., GOCHFELD M. 1975: Human interference and gull predation in cormorant colonies.
Biological Conservation 8: 23–34.
LANGGEMACH T., BELLEBAUM J. 2005: Prädation und der Schutz bodenbrütender Vogelarten in
Deutschland. [Predation and the conservation of ground-breeding birds in Germany].
Vogelwelt 126: 259–298.
LATKOVÁ H. 2015: Štúdia vplyvu veľkých čajok na hniezdnu úspešnosť ďalších druhov vtákov
hniezdiacich na rovnakej lokalite. Crex, Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 35: 162–193.
LEDWOŃ M. 2006: Populacje lęgowe i czynna ochrona rybitw Sternidae w dolinie górnej Wisły. In:
NOWAKOWSKI J., TRYJANOWSKI P., INDYKIEWICZ P. (eds.): Ornitologia polska na progu XXI wieku –
perspektywy i dokonania. Olsztyn: 265–275.
LIEBEZEIT J. R., GEORGE T. L. 2002: A Summary of Predation by Corvids on Threatened and Endangered
Species in California and Management Recommendations to Reduce Corvid Predation. Calif.
Dept. Fish and Game, Species Conservation and Recovery, Program Report 2002-02,
Sacramento, CA: 103 pp.
LOKEMOEN J. T., WOODWARD R. O. 1993: An assessment of predator barriers and predator control to
enhance duck nest success in peninsulas. Wildlife Society Bulletin 21: 275–282.
LOOSE J. 2018: Entstehen, Wachsen und zunehmende Probleme in einer Brutkolonie der Flussseeschwalbe Sterna hirundo auf künstlichen Inseln – eine Dokumentation aus dem NSG Breeser
See von 1989 bis 2018. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 1–20.
LUDWIG C. S., BECKER H.P. 2008: Within-season divorce in Common Terns Sterna hirundo in a year of
heavy predation. Journal of Ornithology 149: 655–658.
MACDONALD W.D., HARRINGTON A.L. 2003: The American mink: the triumph and tragedy of adaptation
out of context. New Zealand Journal of Zoology 30: 421–441.
MACLEOD I. A., MACLENNAN D., WITHAKER S., THOMPSON D. B. A., RAYNOR R., CHAFFER R. 2019: Large scale
eradication of American mink, (Neovison vison) from the Outer Hebrides of Scotland. In: VEITCH
C. R., CLOUT M. N., MARTIN A. R., RUSSELL J. C., WEST C. J. (eds) 2019: Island Invasives: Scaling up
to Meet the Challenge: 261–266. Occasional Paper SSC no. 62. IUCN, Gland, Switzerland.
MARTIN R. A., LEA J. V. 2020: A mink-free GB: perspectives on eradicating American mink Neovison
vison from Great Britain and its islands. Mammal Review SSN 0305-1838: 1–10.
MELERO Y., PALAZÓN S., BONESI L., GOSÁLBEZ J. 2010: Relative abundance of culled and not culled
American mink populations in northeast Spain and their potential distribution: are culling
campaigns effective? Biological Invasions 12: 3877–3885.
MINÁRIKOVÁ T., ŠÍMA J., POLEDNÍK L., ČAMLÍK G., POLEDNÍKOVÁ K. 20015: Návrh opatření snižujících vplyv
invazních šelem na faunu České republiky. ALKA Wildlife: 21 pp.
43

MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIGHOLSTEIN 2013: Jahresberich 2013 “Jagd und Artenschutz”: 150 pp.
https://www.schleswig-holstein.de
MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIGHOLSTEIN 2014: Jahresberich 2014 “Jagd und Artenschutz”: 150 pp.
https://www.schleswig-holstein.de
MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIGHOLSTEIN 2015: Jahresberich 2015 “Jagd und Artenschutz”: 148 pp.
https://www.schleswig-holstein.de
MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIGHOLSTEIN 2016: Jahresberich 2016. Zur biologischen Vielfalt. “Jagd und Artenschutz”: 180 pp.
https://www.schleswig-holstein.de
MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIGHOLSTEIN 2017: Jahresberich 2017. Zur biologischen Vielfalt. “Jagd und Artenschutz”: 198 pp.
https://www.schleswig-holstein.de
MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUMEDES LANDES SCHLESWIGHOLSTEIN 2018: Jahresberich 2018. Zur biologischen Vielfalt. “Jagd und Artenschutz”: 166 pp.
https://www.schleswig-holstein.de
MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND DIGITALISIERUNG DES LANDES
SCHLESWIG-HOLSTEIN (MELUND), Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) 2018: Prädationsmanagementkonzept SchleswigHolstein: 69 pp.
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/
PraedationsmanagementkonzeptSH.pdf?__blob=publicationFile&v=1
MOORE N. P., ROBERTSON P. A., AEGERTER J. N. 2000: Feasibility study into the options for management
of mink in the Western Isles. Scottish Natural Heritage, Commissioned Report F00LC08: 54 pp.
MOORE N. P, ROY S. S, HELYAR A. 2003: Mink (Mustela vison) eradication to protect ground-nesting
birds in the Western Isles, Scotland, United Kingdom. New Zealand Journal of Zoology 30: 443–
452.
NATURE AFTER MINERALS (s.a.): Artificial rafts and floating islands on minerals sites: designs: 5 pp.
https://www.researchgate.net/publication/274898849_Artificial_floating_islands_for_enviro
nmental_improvement
NENTWIG W. (ed.) 2014: Nevítaní vetřelci: invazní rostliny a živočichové v Evropě. Academia: 247 pp.
NEVES V. C., PANAGIOTAKOPOULOS S., FURNESS R. W. 2006: A control taste aversion experiment on
predators of roseate tern (Sterna dougallii) eggs. European Journal of Wildlife Research 52:
259–264.
NICOLAUS L. K. 1987: Conditioned Aversions in a Guild of Egg Predators: Implications for Aposematism
and Prey defense Mimicry. The American Midland Naturalist 117: 405–419.
NIEMCZYNOWICZ A., ŚWIĘTOCHOWSKI P., BRZEZIŃSKI M., ZALEWSKI A. 2017: Non-native predator control
increases the nesting success of birds: American mink preying on wader nests. Biological
Conservation 212: 86–95.
NORBURY G., BYROM A. E., O´CONNOR C. 2004: Conditioned food aversion to eggs in captive-reared
ferrets, Mustela furo: A test of seven potential compounds. Applied Animal Behaviour Science
93: 111–121.
NORDSTRÖM M., HÖGMANDER J., NUMMELIN J., LAINE J., LAANETU N., KORPIMÄKI E. 2002: Variable responses
of waterfowl breeding populations to long-term removal of introduced American mink.
Ecography 25: 385–394.
NORDSTRÖM M., HÖGMANDER J., LAINE J., NUMMELIN J., LAANETU N., KORPIMÄKI E. 2003: Effects of feral mink
removal on seabirds, waders and passerines on small islands in the Baltic Sea. Biological
Conservation 109: 359–368.
NORDSTRÖM M., KORPIMÄKI E. 2004: Effects of island isolation and feral mink removal on bird
communities on small islands in the Baltic Sea. Journal of Animal Ecology 73: 424–433.
44

NORDSTRÖM M., LAINE J., AHOLA M., KORPIMÄKI E. 2004: Reduced nest defence intensity and improved
breeding success in terns as responses to removal of non-native American mink. Behavioral
Ecology and Sociobiology 55: 454–460.
O´CONNELL D. P., MACEY C., POWER A., WRAY J., NEWTON S.F. 2014: Tern Colony Protection and
Management at Kilcoole 2014. Final Report from BirdWatch Ireland to the National Parks &
Wildlife Service: 57 pp.
OLSEN K. M., LARSSON H. 2004: Gulls of Europe, Asia and North America. Helm Identification Guides.
Christopher Helm, London.
PADYŠAKOVÁ E., ŠÁLEK M., POLEDNÍK L., SEDLÁČEK F., ALBRECHT T. 2009: Removal of American mink
increases the success of simulated nests in linear habitat. Wildlife Research 36: 225–230.
PANZACCHI M., BERTOLINO S., COCCHI R., GENOVESI P. 2007: Population control of coypu Myocastor coypus
in Italy compared to eradication in UK: a cost-benefit analysis. Wildlife Biology 13: 159–171.
PATTERSON J. I. 1965: Timing and spacing of broods in the Black-headed gull Larus ridibundus. Ibis
107: 433–459.
PERGL J., DUŠEK J., HOŠEK M., KNAPP M., SIMON O., BERCHOVÁ K., BOGDAN V., ČERNÁ M., POLÁKOVÁ S.,
MUSIL J., SÁDLO J., SVOBODOVÁ J., 2016: Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných
nepůvodních) druhů: 119 pp.
POLEDNÍK L., POLEDNÍKOVÁ K. 2010: Monitoring, regulace a eradikace norka amerického v České
Republice – metodická doporučení. ALKA Wildlife, o.p.s.: 30 pp.
POLEDNÍKOVÁ K., POLEDNÍK L., ČAMLÍK G., CHUDÝ A., RIDZOŇ J. 2014: Invazivní šelmy na česko-slovenském
pomezí. Projekt NEOVISION: 22 pp.
POPRACH K. 2018: Monitoring, ochrana a podpora genofondu racka chechtavého a racka černohlavého
v přírodní památce Chomoutovské jezero. Tisková správa: 9 pp.
http://www.tyto.cz/images/files/aktuality/Ochrana_a_podpora_racku-2018-tiskovazprava.pdf
POPRACH K. 2019: Monitoring, ochrana a podpora genofondu racka chechtavého a racka černohlavého
v přírodní památce Chomoutovské jezero a na Krčmaňském jezeře. Tisková správa: 12 pp.
http://www.tyto.cz/images/files/aktuality/Ochrana_a_podpora_racku-2019-tiskovazprava.pdf
REYNOLDS J. C. (s.a.) : The GWCT Mink Raft. The Game & Wildlife Conseravtion Trust: 11 pp.
Revidované v roku 2015. https://www.gwct.org.uk/media/557953/GWCT-Mink-Raftguidelines2015.pdf
REYNOLDS J. C., SHORT M. J., LEIGH R. J. 2004: Development of population control strategies for mink
(Mustela vison), using floating rafts as monitors and trap sites. Biological Conservation 120:
533–543.
REYNOLDS J. C., PORTEUS T. A., RICHARDSON S. M., LEIGH R. J., SHORT M. J. 2010: Detectability of American
Mink Using Rafts to Solicit Field Signs in a Population Control Context. Journal of Wildlife
Management 74: 1601–1606.
RISCH M., DENKER W., FÖRSTER H., GÜNTHER K., HÄLTERLEIN B., HENNIG V., HERDEN C., MAUSCHERNING I., MIEHE
A., WIEDEMANN C. 2018: Lachseeschwalben in Dithmarschen – die letzte Kolonie Mitteleuropas.
Corax 23: 412–439.
ROESLER I., IMBERTI S., CASANAS H., VOLPE N. 2012: A new threat for the globally Endangered Hooded
Grebe Podiceps gallardoi: the American mink Neovison vison. Bird Conservation International
22: 383–388.
ROY S. 2011: Strategies to improve landscape scale management of mink populations in the west
coast of Scotland: lessons learned from the uists 2001–2006. In: VEITCH C. R., CLOUT M. N.,
TOWNS D. R. (eds.). 2011. Island invasives: eradication and management. IUCN, Gland,
Switzerland: 114–117.
ROY S., MACLEOD I., MOORE P. N. 2006: The use of scent glands to improve the efficiency of mink
(Mustela vison) captures in the Outer Hebrides. New Zealand Journal of Zoology 33: 267–271.
ROY S., REID N., MCDONALD R. A. 2009: A review of mink predation and control in Ireland. Irish Wildlife
45

Manuals, No. 40. National Parks and Wildlife Service, Department of the Environment,
Heritage and Local Government, Dublin, Ireland: 61 pp.
RSPB 2018: Design of management of rafts: 8 pp.
http://ww2.rspb.org.uk/Images/Designofrafts_tcm9-212589.pdf
RUIZ-OLMO J. A., MARSOL R. 2002: New information on the predation of fish eating birds by the
European otter (Lutra lutra). IUCN Otter Spec. Group Bull. 19: 103–106.
SEMEL B., NICOLAUS L. K. 1992: Estrogen-Based Aversion to Eggs Among Free-Ranging Raccoons.
Ecological Applications 2: 439–449.
SIDOROVICH N. V., POLOZOV A. 2002: Partial eradication of the American mink Mustela vison as a way to
maintain the declining population of the European mink Mustela lutreola in a continental area.
A case study in the Lovat River head, NE Belarus. Small Carnivore Conserv. 26: 12–14.
SKUMATOV D. V., SAVELJEV A. P. 2006: The distribution of European mink in Russia and estimation of
trapping impact – Proceedings Book Intern. Conf. on the Conservation of European Mink
(Mustela lutreola). Gobierno de la Rioja, Logrono (Spain): 253–266.
SCHÜTTLER E., KLENKE R., MCGEHEE S., ROZZI R., JAX K. 2009: Vulnerability of groundnesting waterbirds to
predation by invasive American mink in the Cape Horn Biosphere Reserve, Chile. Biological
Conservation 142: 1450–1460.
SCHRÖPFER L., VERMOUZEK Z., ŠÍREK J., STOLARCZYK J. 2011: Výskyt a hnízdění husice nilské (Alopochen
aegyptiacus) v České republice v letech 1979 až 2009. Sylvia 47: 67–75.
SLÁDEK J. A., MOŠANSKÝ A. 1985: Cicavce okolo nás. Vydavateľstvo Osveta: 288 pp.
SMAL C. M. 1991: Population studies on feral American mink Mustela vison in Ireland. J. Zool. (Lond.)
224: 233–249.
SMITH K. R., PULLIN S. A., STEWART B. G., SUTHERLAND J. W. 2011: Is nest predator exclusion an effective
strategy for enhancing bird populations? Biological Conservation 144: 1–10.
SOLO P. 2014: A long way from home – Amerikan mink in Finland. In: ULBRYCH Ł., JANKOW W., ZALEWSKI
A., WYPYCHOWSKI K. (eds.): Ekologia I Wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych: 29–37.
SUDMANN S. R., BECKER P. H., WENDELN H. 1994: Sumpf- (Asio flammeus) und Waldohreule (A. otus) als
Prädatoren in Flußseeschwalbenkolonien (Sterna hirundo). Vogelwelt 115: 121–126.
SUDMANN S. R. 2014: Ansiedlung von Flussseeschwalben am Niederrhein. In: Bundesanstalt für
Gewässerkunde (eds.): Artenschutz in der Praxis – Erfahrungen mit Ersatzquartieren und der
Umsiedlung von streng geschützten Arten. 3. Ökologisches Kolloquium am 19./20. September
2013 in Koblenz. Veranstaltungen 1/2014: 67–73.
SUDMANN S. R., MEYER C. B. 2018: Successful protection of Common Tern (Sterna hirundo). The Quarry
Life Award, Project report: 28 pp. https://www.quarrylifeaward.com/download-finalreport/57161/qla_project_report_2018_sudmann.pdf
SÜDBECK P., HÄLTERLEIN B., KNIEF W., KÖPPEN U. 1998: Bestandsentwicklung von Fluß- Sterna hirundo und
Küstenseeschwalbe S. paradisaea an den deutschen Küsten. Vogelwelt 119: 147–163.
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR 2015: Program starostlivosti. Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko
2016–2045: 41 pp. http://www.sopsr.sk/ps.chvu2/files/dubnicke-strkovisko.pdf
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR 2016: Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky
2017–2046: 54 pp. http://www.sopsr.sk/files/03_vlastny_material_slnava_16_12_2016.pdf
TETZLAFF M. 2013: Achtjährige Beobachtungen in einer Brutkolonie der Trauerseeschwalbe Chlidonias
niger. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 47: 378–388.
URBÁNEK L. 2003: Historie rozšíření racka chechtavého (Larus ridibundus) na Nymbursku. Panurus 13:
73–80.
USHER M. B. 1986: Invasibility and wildlife conservation: invasive species on nature reserves.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B 314: 695–710.
VELANDO A., MORÁN P., ROMERO R., FERNÁNDEZ J., PIORNO V. 2016: Invasion and eradication of the
American mink in the Atlantic Islands National Park (NW Spain): a retrospective analysis.
Biological Invasions 19: 1227–1241.
VIKSNE J., JANAUS M., STIPNIECE A., 1996: Recent trends of the Black-headed Gull Larus ridibundus
population in Latvia. Ornis Svecica 6: 39–44.
46

VODIČKA J., VESELÝ V., BROUKALOVÁ I., LOREK K. 2010: Plovoucí ostrůvek/Floating island. Stavební
konstrukce 2: 22–25.
VOISIN C. 1991: The herons of Europe. T. & A.D. Poyser Academy Press, London.
VOSSMEYER A. 2007: 10 Jahre Artenschutzprojekt Trauerseeschwalbe Chlidonias niger am Niederrhein
– Bilanz und Ausblick. Charadrius 42-(2): 49–55.
VOSSMEYER A., SCHWEINEBERG S., ROSING S., ROERS C., DE CHAPA M.M., BÜDDING M. 2014: Artenschutz
Trauerseeschwalbe: Einfluss von Prädation. Natur in NRW Heft 1/14: 36–40.
WENDELN H., BECKER H. P. 1999: Does Disturbance by Nocturnal Predators Affect Body Mass of Adult
Common Terns? Waterbirds 22: 401–410.
WHITE G., HIRONS G. 2019: The predator exclusion fence manual. Guidance on the use of predator
exclusion fences to reduce mammalian predation on ground-nesting birds on RSPB reserves.
Version 3, October 2019: 161 pp.
WINDELS S. K., BEEVER E. A., PARUK J. D., BRINKMAN A. R., FOX J. E., MACNULTY C. C., EVERS, D. C., SIEGEL L. S.,
OSBORNE D. C. 2013: Effects of Water-Level Management on Nesting Success of Common Loons.
The Journal of Wildlife Management 77: 1626–1638.
WOLFORD J. W., BOAG D. A. 1971: Food habits of Black-crowned Night herons in southern Alberta. Auk
88: 435–437.
ZABALA J., ZUBEROGOITIA I., GONZÁLEZ-OREJA A. J. 2010: Estimating costs and outcomes of invasive
American mink (Neovison vison) management in continental areas: a framework for evidence
based control and eradication. Biological Invasions 12: 2999–3012.
ZAVALETA E. S., HOBBS R. J., MOONEY H. A. 2001: Viewing invasive species removal in a whole ecosystem
context. Trends in Ecology and Evolutione 16: 454–459.
ZINTL H., GEHROLD A. 2016: Die Flussseeschwalbe Sterna hirundo in Bayern ab Mitte des 20.
Jahrhunderts: Bestandsentwicklung, Schutzmaßnahmen und Bruterfolg. Ornithologischer
Anzeiger 55: 1–22.
ZSCHILLE J., HEIDECKE D., STUBBE M. 2004: Distribution and ecology of feral American mink Mustela vison
Schreber, 1777 (Carnivora, Mustelidae) in Saxony-Anhalt (Germany). Hercynia N. F. 37: 103–
126.
ZUBEROGOITIA I., ZABALA J., MARTI ́NEZ J. A. 2006: Evaluation of signsurveys and trappability of American
mink: Consequences for management. Folia Zoologica 55: 257–263.

47

