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Úvod
Sokol rároh (Falco cherrug Gray 1834) je typickým druhom otvorenej krajiny; 
stepí, lesostepí a polopúští. Západná hranica rozšírenia je v strednej Európe. 
Veľkosť celosvetovej populácie je odhadovaná na 6 400–15 400 párov, no 
tento počet sa znižuje v celom areáli rozšírenia, okrem strednej Európy. Cel-
ková maximálna veľkosť európskej populácie, vrátane východoeurópskej časti, 
bola v roku 2010 odhadnutá na 7–800 párov. Z toho dôvodu je obzvlášť dôle-
žité venovať pozornosť ochrane maďarsko-slovenskej populácie, ktorá tvorí 
až 40 % európskej populácie a viac ako 80% populácie Európskej únie. Je rov-
nako dôležité chrániť menšie populácie v susedných krajinách a vytvárať, či 
udržiavať potenciálne biotopy, ktoré sú vhodné pre rastúcu stredoeurópsku 
populáciu.

Uvedené ciele boli náplňou druhého projektu programu LIFE Prí-
roda, zameraného na ochranu sokola rároha, ktorý bol realizovaný 
v rokoch 2010 až 2014, s finančnou podporou Európskej únie, Minis-
terstva životného prostredia Slovenskej republiky a maďarského 
Ministerstva rozvoja vidieka. Koordinátorom projektu bola Správa 
Národného parku Bükk a partnermi organizácie štyroch krajín: 
Slovenska, Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Cieľom projektu bola ochrana globálne ohrozeného sokola rároha, ktorý je 
zahrnutý v Prílohe I Smernice o vtákoch, v kľúčových lokalitách v Maďarsku a 
na Slovensku, ako aj zlepšenie stavu potenciálnych biotopov pre druh v Bulhar-
sku a Rumunsku a výmena skúseností expertov ohľadom najlepších prístupov 
k ochrane druhu.
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Čo JE Natura 2000?

Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie, 
ktorej cieľom je ochrana biodiverzity Európy, prostredníctvom vyhlasovania 
chránených území s európskym významom. Základom pre vytvorenie sústavy 
Natura 2000 sú dve právne normy EÚ, a to smernica o vtákoch (2009/147/EC) 
a  smernica o  biotopoch (92/4/EEC), tiež  jednotné kritériá vzťahujúce sa na 
všetky členské krajiny. Starostlivosť a využívanie území Natura 2000 je upra-
vené členskými krajinami na národnej úrovni.

Čo JE LIFE?

Skratka LIFE patrí finančnému nástroju environmentálnej politiky Európskej 
únie. Tento nástroj bol vytvorený v roku 1992 na podporu environmentálnych 
projektov, ako aj projektov zameraných na ochranu prírody v EÚ. Projekty rea-
lizované v rámci programu LIFE Príroda vytvárajú východiská a zlepšujú pod-
mienky pre efektívnu ochranu území Natura 2000, vyhlásených v rámci Smer-
nice o vtákoch a Smernice o biotopoch.



Sokol rároh je hnedý dravec, veľký približne ako myšiak lesný, ale štíhlejší. Samice sú väčšie ako samce, 
avšak tento rozdiel nie je až tak zreteľný ako v prípade sokola sťahovavého. Chrbtová časť dospelých 
vtákov je žltohnedá, hlava zväčša svetlá, niekedy až skoro biela. Uzdička - tzv. fúzy, sú úzke, nevýrazné. 
Pre dospelé vtáky je charakteristická svetlá, často biela hruď, a perlovanie, výraznejšie v brušnej časti. 
Nohy a zobák sú žlté. Dospelé vtáky sú vo všeobecnosti svetlejšie ako mladé. Čerstvo vyletené mladé 
vtáky sú tiež hnedé, ale perlovanie na hrudi a bruchu je výraznejšie a splýva do pozdĺžnych pruhov, 
uzdička je výraznejšia a aj hlava je tmavšia ako u dospelých jedincov. Ozobie a nohy sú modrasté, až u 
dvojročných vtákov začínajú žltnúť. Mladé vtáky sú tmavšie ako dospelé.

SoKoL RÁRoH  
(Falco cherrug Gray, 1834)

Hniezdne rozšírenie
Kľúčové zimoviská
Rozptyl a ťah

Legenda
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Obr. 2: Pohniezdny rozptyl a trasy prvých jesenných 
migrácií mladých jedincov sokola rároha.

Obr. 1: Celosvetové rozšírenie sokola rároha, získané využitím georeferencovaných 
podkladov a oborných údajov (Kovács, A., Williams, N. P. and Galbraith, C. A. 2014. 
Globálny akčný plán záchrany sokola rároha (Falco cherrug), vrátane systému 
manažmentu a monitoringu, za účelom ochrany druhu. Technická publikácia č. 2. MoP - 
Dravce Bonnského dohovoru, Technická séria č. 31. Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty.)

rozšírenie a biotop

Sokol rároh obľubuje otvorené priestranstvá so stromoradiami, pasienkami, je typickým dravcom step-
nej zóny medzi strednou Európou a Čínou. Typickým biotopom v Európe je nížinná lesostep, poľnohos-
podárske územia, nížiny a pahorkatiny na úpätí pohorí. V Ázii obýva stepi, polopúšte, náhorné plošiny 
vysokých pohorí (do 4000 m n.m.). Jeho rozšírenie sa približne zhoduje s rozšírením sysľa ako obľúbenej 
koristi.

Migrácia

Časť mladých vtákov z Európy sa na jeseň stiahne 
na juh, dospelé vtáky zostanú celý rok na hniezdis-
kách. Migračné trasy a zimoviská rárohov v strednej 
Európe boli pred realizáciou projektu LIFE len málo 
známe. Vďaka aktivitám projektu dnes vieme, že 
najdôležitejšie zimoviská sokola rároha sú Taliansko 
a oblasť Sahelu v Afrike.

Podstatná časť ázijskej populácie je sťahovavá. 
Hlavným smerom migrácie je juh, resp. juhozápad. 
Známe migračné trasy a zimoviská zahŕňajú severo-
východnú Afriku, Arabský polostrov, Blízky východ, 
Pakistan, Kazachstan, Uzbekistan, južnú časť Turk-
ménska, niektoré časti Číny a Tibetskú náhornú plo-
šinu.



Hniezdenie

Sokol rároh uprednostňuje hniezdiská s bezpečným 
príletom a dobrým výhľadom na okolie. V nížinách 
preferoval opustené hniezda orlov kráľovských a 
orliakov morských, ale nezriedka obsadzoval aj 
hniezda myšiakov lesných, havranov a jastrabov. 
Rastúca populácia krkavcov čiernych v nížinách sa 
adaptovala na hniezdenie na stožiaroch vysokého 
napätia a tomuto trendu sa prispôsobili aj sokoly. 
Vďaka tejto novej hniezdnej stratégií sokoly obsadili 
aj lokality, kde nebolo dostatok hniezdnych príleži-
tostí.

Svadobné lety sa začínajú v závislosti od 
poveternostných podmienok koncom januára, až 
začiatkom februára. Samica od polovice do konca 
marca znesie 3–5 vajec. Od znesenia druhého 
vajca začne sedieť a inkubácia trvá približne 32 
dní. Samica kŕmi mláďatá potravou, ktorú prináša 
samec. Po 42 – 47 dňoch mláďatá opustia hniezdo, 
ale rodičia ich ďalšie 2–3 týždne učia loviť. Samice 
dospievajú vo veku jedného roka, samce sú 
schopné zapojiť sa do reprodukčného procesu až 
ako dvojročné. Páry ostávajú spolu po celý život.
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Potrava

Najobľúbenejšou potravou sokola rároha bol v minulosti syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), dnes 
tvoria najvýznamnejšiu zložku potravy vtáky. Začiatkom jari sústreďujú sokoly počas niekoľkých týždňov 
zvýšenú pozornosť na tiahnuce vtáctvo, najmä na škorce (Sturnus vulgaris). Hraboš poľný (Microtus arva-
lis) je tiež významnou zložkou potravy sokola rároha, ktorý ho buď loví sám, alebo ukradne už ulovenú 
korisť iným, menším druhom dravcov. Páry sa zdržiavajú v okolí hniezdiska aj mimo hniezdneho obdobia, 
spoločne tiež lovia.

Ochranársky status

Sokol rároh je zaradený do Prílohy I smernice o vtákoch, Prílohy II Bernského dohovoru, Prílohy II Doho-
voru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor), Prílohy II dohovoru 
CITES, a do kategórie “ohrozený” v Červenom zozname IUCN. Sekretariát MoP – Dravce Bonnského doho-
voru vytvoril globálny plán ochrany sokola rároha, v ktorom sú zohľadnené výsledky dvoch projektov 
LIFE, zameraných na ochranu druhu. Sokol rároh je vo všetkých partnerských krajinách chráneným dru-
hom.

Obr. 3: Syseľ pasienkový je obľúbenou korisťou sokola rároha.



Strata prirodzených hniezdnych lokalít

Vďaka účinným opatreniam na ochranu druhu, populácia sokola 
rároha má v Karpatskej kotline rastúci trend a šíri sa južným alebo 
juhovýchodným smerom. Sokol rároh si nestavia vlastné hniezdo, 
využíva hniezda iných druhov, napríklad krkavcovitých vtákov, ktoré 
sa však z voľnej krajiny vytrácajú, alebo myšiaka lesného (Buteo buteo). 
Aj na stožiaroch elektrických vedení nachádza sokol rároh stále menej 
hniezd krkavcov či vrán. Z dôvodu straty prirodzených hniezdnych prí-
ležitostí je veľkou pomocou inštalácia búdok a umelých hniezd.

Zmenšovanie alebo strata lovných 
teritórií a zdrojov potravy

Po zmene režimu sa v celej krajine výrazne znížil počet pasúceho 
sa dobytka. Dôsledkom zmeny tradičného využívania sa zmenšila 
rozloha lúk a pastvín, ktoré začali zarastať, mnohé boli využité na 
výstavbu budov. Toto malo za následok úbytok sysľa pasienkového 
– obľúbenej koristi sokola rároha a rovnako tiež znižovanie početnosti 
ostatných druhov koristi.

Zásahy elektrickým prúdom

Stĺpy nízkeho a stredného elektrického napätia, ktoré pretínajú bio-
topy sokola rároha, predstavujú smrteľné nebezpečenstvo nielen pre 
tento druh, ale aj pre ostatné vtáky. Na rovinách s nedostatkom lesov 
a  stromov vtáky s obľubou odpočívajú na stĺpoch, ktoré ponúkajú 
dobrý výhľad na okolie. Pristávajúce alebo odlietajúce vtáky môžu 
prepojiť elektrický okruh buď dotykom s dvoma vodičmi, alebo, sediac 
na kovovej rozpere, dotykom s vodičom, resp. inou časťou pod napä-
tím, pričom sú zasiahnuté elektrickým prúdom. Tento faktor ohrozuje 
mladé vtáky rovnako ako dospelé.

FAKToRY oHRoZENIA 
SoKoLA RÁRoHA
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6.5.

Obr. 5–6: Sokol rároh so satelitnou vysielačkou, zasiahnutý 
elektrickým prúdom

Obr. 4: Pohyb samca sokola rároha, označeného 
satelitnou vysielačkou v tesnej blízkosti veterného parku 
(oranžové hviezdy = veterné turbíny, modré kruhy = 
poloha označeného sokola)

Vtáčia kriminalita

Problém nelegálneho odstrelu jedincov sokola rároha, v dôsledku nenávisti a nedostatočných vedo-
mostí o biológii druhu, je aktuálny nie len na Slovensku, ale aj v Bulharsku a Rumunsku. V partnerských 
štátoch sa objavujú tiež prípady otráv, pričom sú jedom namorené návnady rozmiestnené vo voľnej kra-
jine, primárne s cieľom usmrtenia líšok, kún, túlavých psov a mačiek, v záujme ochrany drobnej poľovnej 
zveri. Sokol rároh môže otrávenú návnadu nájsť, alebo ju ukradnúť iným druhom, ako kaniam, myšiakom, 
či sokolovi myšiarovi. 

Vyrušovanie a rastúca úmrtnosť na migračných  
trasách a zimoviskách

Neúmyselné vyrušovanie človekom, prameniace z nedostatku vedomostí, nie je ojedinelé. V takýchto 
prípadoch dochádza k zmareniu hniezdenia napríklad z dôvodu hospodárskych prác realizovaných v 
blízkosti hniezda. V rámci prvého projektu na ochranu druhu bolo zozbierané veľké množstvo údajov 
o migračných trasách, zimoviskách, ako aj príčinách a stave úmrtnosti. Tieto údaje ukazujú, že vyššie 
uvedené hrozby sú vo významnej miere zastúpené mimo Karpatskej kotliny, kde sú tiež relevantné ďalšie 
problémy, ako napríklad odchyt pre sokoliarske využívanie.



CIELE A AKTIvITY 
PRoJEKTU LIFE  
NA oCHRANU  
SoKoLA RÁRoHA

CIEľ PROJEKTU

Cieľom projektu bola ochrana jadrovej európskej populácie druhu a odovzdanie skúseností a poznatkov 
maďarských a slovenských odborníkov, získaných v predchádzajúcom projekte LIFE06 NAT/H/000096, 
bulharským a rumunským kolegom a tým podpora zavedenia optimálnych spôsobov ochrany sokola 
rároha v lokalitách, ktoré sú potenciálne z hľadiska šírenia rastúcej jadrovej populácie v budúcnosti. 

Projekt LIFE06 NAT/H/000096 priniesol revolučné, zásadné poznatky o hrozbách, mortalite, rozmiest-
není a migrácií mladých vtákov. Bolo zistené, že miera prežitia môže byť vyššia, než bolo pôvodne pred-
pokladané. Mladé jedince sa potulujú rozľahlými územiami od Španielska po Kazachstan, značný čas 
trávia v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku, kde nachádzajú vhodné lokality. Na základe aktuálnych poznat-
kov môžu byť takého územia cieľom šírenia jadrovej populácie v budúcnosti, podmienkou je dostatok 
hniezdnych príležitostí a minimalizácia hrozieb – toto boli ciele druhého projektu LIFE. Okrem toho, pro-
jekt prispel k eliminácii, resp. zníženiu faktorov ohrozenia priamo v jadrovom území.



AKTIVITY PROJEKTU

Jednou z hlavných súčastí projektu bolo vytvorenie hniezdnych príležitostí v potenciálnych lokalitách 
v Bulharsku a Rumunsku. Na jednej strane to znamenalo ochranu biotopov, na druhej strane boli vo 
vhodných lokalitách inštalované hniezdne búdky a podložky. Snahou projektu bolo aj lepšie porozume-
nie potravným a biotopovým preferenciám druhu; za týmto účelom bolo vo vybraných územiach Natura 
2000 zavedené hospodárenie v súlade s požiadavkami sysľa pasienkového, boli tiež vytvorené a presa-
dzované agro-environmentálne schémy, podporujúce spôsoby hospodárenia vhodné pre cieľový druh. 

V záujme obnovy potravnej základne bola vo vybraných lokalitách na Slovensku, v Maďarsku a v Rumun-
sku realizovaná reštitúcia sysľa pasienkového. 

Medzi projektovými aktivitami nechýbalo ani znižovanie 
kľúčových príčin úmrtnosti, preto bola vo všetkých partner-
ských krajinách realizovaná ekologizácia stĺpov elektric-
kých vedení a na Slovensku boli navyše strážené aktívne 
hniezda.

Prieskum migračných trás, zimovísk, ako aj hrozieb a úmrt-
nosti mladých jedincov pokračoval prostredníctvom využí-
vania satelitnej telemetrie.

Satelitné vysielačky boli využité tiež pri skúmaní využívania 
biotopov dospelými vtákmi, so zameraním na existujúce, 
alebo plánované veterné parky, v záujme zvýšenia úrovne 
poznatkov o vplyve týchto bariér na sokola rároha. Na zák-
lade získaných výsledkov bola vytvorená príručka, ktorá 
navrhuje postupy v záujme ochrany druhu pri posudzovaní 
zámerov výstavby veterných parkov. 

Pre farmárov, poľovníkov a  zodpovedných pracovníkov 
inštitúcií na lokálnej a  národnej úrovni bol realizovaný 
program spolupráce, inštalovali sa tiež informačné tabule. 
Cieľom bolo zvýšiť povedomie cieľových skupín.

Pokračoval aj komplexný program monitoringu v záujme 
sledovania zmien v  populácií sokola rároha, predmetom 
monitoringu bol aj syseľ pasienkový.



Typ náhradného hniezda Bulharsko Maďarsko Rumunsko Slovensko Spolu

Drevená hniezdna podložka 
(na strome) 10 0 10 0 20

Hliníková búdka  
(na stožiaroch elektrického 
vedenia)

10 3 120 0 133

Spolu 20 3 130 0 153

VÝSLEDKY PROJEKTU

Vďaka projektu LIFE došlo vo významnej miere k nárastu vhodných hniezdnych príležitostí, rovnako 
k rozšíreniu potravných lokalít. Ekologizáciou nebezpečných stĺpov elektrických vedení sa rozľahlé 
územia stali bezpečnými pre vtáctvo, vypracovaný bol návrh na riešenie problematiky stretov sokola 
rároha a iných druhov vtákov s veternými turbínami, pozornosť bola venovaná zvyšovaniu povedo-
mia cieľových skupín. Za účelom vytvorenia podmienok pre starostlivosť o zranené, alebo inak hen-
dikepované jedince, boli postavené voliéry.

Vytváranie hniezdnych príležitostí

V rámci projektu bolo spolu inštalovaných 21 drevených hniezdnych podložiek a 139 hliníkových 
búdok, z  toho tri ako vzorové v Maďarsku a zvyšok v Bulharsku a Rumunsku, v záujme podpory 
hniezdnej úspešnosti, alebo budúceho rozšírenia populácie. Na Slovensku boli inštalované búdky 
len v rámci predchádzajúceho projektu LIFE.

tab. 1:  Prehľad inštalovaných búdok a hniezd v jednotlivých krajinách



analýza zloženia potravy a vytváranie  
potravných podmienok

 Na Slovensku:   5 fotopascí, inštalovaných každý rok na rôzne hniezda, prinieslo 
vzácne poznatky pri identifikácii zloženia koristi a ochrane hniezd 
pred vyrušovaním, či vykrádaním. V roku 2011 a 2013 bola okrem 
toho využitá aj kamera, ktorá tiež pomohla pri určovaní potravy. 
Testované boli agro-environmentálne schémy, ktoré sa podarilo 
presadiť a boli schválené aj Ministerstvom životného prostredia SR. 
Na dve nové lokality v dvoch územiach Natura 2000 bolo prenese-
ných spolu 450 sysľov.

 V Bulharsku:   Podpora biotopov sokola rároha bola zahrnutá do agro-environ-
mentálnej schémy na orla kráľovského, ktorej súčasťou je starost-
livosť a vytváranie vhodných potravných teritórií.

 V Maďarsku:   Poznatky o  zložení potravy pomohla získať kamera, ktorá bola 
v hniezdnom období v nepretržitej prevádzke a 14 fotopascí. Zo 
zdrojových lokalít na letiskách bolo na nové lokality prenesených 
235 sysľov.

 V rumunsku:   V súlade s požiadavkami sokola rároha bola vypracovaná agro-en-
vironmentálna dotačná schéma.

   350 sysľov bolo prenesených na bezpečné lokality z ohrozených 
území v oblasti Sannicolau Mare a Aradu.



Zloženie a variabilita potravy sokola rároha boli vyhodnocované analýzou fotiek získaných foto-
pascami, využívanými v období hniezdenia. 

Z technických dôvodov len 70 % údajov získaných z fotopascí bolo využiteľných pre ďalšiu ana-
lýzu, identifikovaných bolo viacero druhov. Výsledky vychádzajú z identifikácie 2589 rôznych 
zaznamenaných vzoriek koristi (z toho 94,2 % z Maďarska, 3,2 % zo Slovenska a 2,6 % z Rumun-
ska).

Rok Bulharsko Maďarsko Rumunsko Slovensko Spolu

2011 0 2 0 0 2

2012 0 11 0 5 16

2013 0 14 1 5 20

2014 0 10 3 5 18

tab. 2: Počet použitých fotopascí pre jednotlivé krajiny a roky

  Syseľ (Spermophilus citellus) 

  Zajac (Lepus europaeus)
  Hraboš (Microtus arvalis) 

  Holub (Columba sp.)
  Škorec (Sturnus vulgaris)

Obr. 7:  Zloženie koristi



1. Na zloženie a dostupnosť potravy má rozhodujúci vplyv počasie. V období intenzívnych jarných 
zrážok, ako v roku 2013, zastúpenie hlodavcov výrazne kleslo (22 %) v porovnaní s výsledkami v prie-
mernom jarnom počasí, kedy je zastúpenie hlodavcov vyššie (40–55 %).

2. V rokoch s gradáciou hraboša poľného (ako napríklad v roku 2014), tvorí tento druh hlavnú zložku 
potravy. V takýchto rokoch klesá zastúpenie väčších cicavcov a vtákov; napríklad zastúpenie zajaca 
poľného (Lepus europaeus) kleslo do roku 2014 z 10 % na 2 %.

3. Na Slovensku tvoril škrečok až 9 % potravy. V  Maďarsku nebolo zistené významné zastúpenie 
škrečka poľného (Cricetus cricetus) v potrave, príčinou môže byť postupný pokles populácie tohto 
druhu, zaznamenaný v poslednom období. 

Prevencia zásahov  
elektrickým prúdom

•	 Na Slovensku bolo ekologizovaných 1138 stĺpov a to 
inštaláciou ekochráničiek.

•	 V Bulharsku bolo ekologizovaných 400 a v Rumunsku 
700 stĺpov, predovšetkým v lokalitách, kde sa v rámci 
projektu umiestnili aj hniezdne búdky.

•	 V Maďarsku bolo ekologizovaných 6700 sĺpov, pričom 
na 800 z nich bola umiestnená nová konštrukcia.

•	 Súčasťou projektového monitoringu bol tiež prieskum 
účinnosti ekologizácie.

Obr. 8: Ekologizácia prevádzkovej siete v Bulharsku. 9. Inštalácia ekochráničky 
na Slovensku. 10. Nový, ekologický typ konštrukcie hlavy stĺpu v Maďarsku. 
11. Odsedávky inštalované na konštrukcie v Maďarsku.

8.

11.10.9.



Spolupráca so záujmovými skupinami

•	 Letáky popisujúce projekt ochrany druhu boli vyrobené v náklade 1000 ks v Bulharsku a 2000 ks 
v Rumunsku a šírené medzi farmármi a poľovníkmi.

•	 V Bulharsku a Rumunsku prebiehala spolupráca s farmármi a ďalšími projektami aj v záujme pred-
chádzania nelegálnej činnosti, ako aj prípravy medzinárodných programov záchrany sokola rároha.

•	 Príručka pre zohľadnenie požiadaviek na ochranu sokola rároha, ale aj iných druhov, pri posudzovaní 
zámerov výstavby veterných parkov, bola vytvorená pre každú partnerskú krajinu v náklade 100 ks.

Výskum biotopových  
preferencií, rozptylu, migrácie 
a úmrtnosti sokola rároha
•	 V záujme výskumu využívania biotopov a hrozieb – pre-

dovšetkým vplyvu veterných parkov na sokola rároha, 
bolo spolu 42 jedincov (21 dospelých samcov, 3 dospelé 
samice, 7 mladých samcov, 11 mladých samíc) označe-
ných satelitnou vysielačkou, z toho spolu 4 jedince na 
Slovensku, 30 jedincov v Maďarsku a 8 v Rumunsku. 

•	 Výsledky ukázali, že hlavnou hrozbou veterných parkov 
nie sú kolízie, ale strata biotopov, pričom vtáky boli pri 
snahe vyhnúť sa veterným parkom vyhnané zo svojho 
prostredia.

•	 Takmer 1500 mláďat bolo označených ornitologickým 
krúžkom – 379 na Slovensku, 1046 v  Maďarsku a  13 
v Rumunsku.



Zvyšovanie verejného povedomia 
o druhu a projektových aktivitách

•	 V  projektových územiach bolo umiestnených 22 informač-
ných tabúľ (2 na Slovensku, 2 v Bulharsku, 14 v Maďarsku a 4 v 
Rumunsku).

•	 Na Slovensku bolo vyrobených a distribuovaných 500 letákov 
a 300 tričiek.

•	 Projektová web stránka je vytvorená a aktualizovaná v piatich 
jazykoch.

•	 V Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku bolo vytvorených a šíre-
ných 3×1000 ks plagátov a  spolu 4500 letákov vo všetkých 
troch jazykoch. 

•	 Vyrobené a prezentované boli tri filmy o projektových výstu-
poch.

•	 Súčasťou projektu bola tiež výroba 4000 ks DVD s filmom v pia-
tich jazykoch.

•	 Vyše 200 tlačových správ zabezpečilo počas projektu šírenie 
informácií o jeho výsledkoch a zaujímavostiach. 

rehabilitácia, odchov a vypustenie 
zranených jedincov

•	 Na západnom Slovensku boli postavené dve voliéry,  šiestim 
jedincom sokola rároha musela byť poskytnutá odborná starost-
livosť, do voľnej prírody sa vrátili štyri sokoly.

•	 Počas projektu boli v Maďarsku nájdené štyri zranené jedince 
sokola rároha, dva z nich boli po zotavení vypustené. 

•	 V Rumunsku boli umiestnené dve voliéry a počas projektu v nich 
našli útočisko štyri zranené sokoly rárohy.



Vývoj populácie sokola rároha

Populácia sokola rároha v partnerských krajinách sa vyvíjala nasledovne:

 Slovensko:   Roky 2010 a 2013 boli pre populáciu sokola rároha veľmi nepriaznivé, pretože 
v dôsledku extrémne zlého počasia bolo hniezdenie mnohých párov neúspešné 
a počet vyvedených mláďat nízky. Slovenská populácia je veľmi krehká a citlivá na 
takého nepriaznivé vplyvy, z ktorých sa len veľmi ťažko spamätáva, preto má reali-
zácia projektov na záchranu druhu veľký význam

 Bulharsko:   Napriek rastúcemu počtu prípadov pozorovaní, ako aj zimujúcich jedincov v Bul-
harsku, vrátane slovenského sokola označeného satelitnou vysielačkou, do roku 
2014 nebolo hniezdenie druhu v krajine potvrdené.

 Maďarsko:   Maďarská populácia je považovaná za stabilnú. Populácia, ktorá vďaka predchá-
dzajúcemu projektu stále rastie, vykázala v roku 2010 veľmi zlé výsledky hniezdenia, 
a to v dôsledku nezvyčajne zlého jarného počasia. Rovnaká príčina sa podpísala aj 
pod výsledky z roku 2013, ktoré boli nanešťastie dokonca najhoršie vôbec. Možno 
očakávať, že v ďalších rokoch dokáže životaschopná populácia nepriaznivé vplyvy 
počasia kompenzovať.

 rumunsko:   Na začiatku projektu nebol v krajine žiaden známy hniezdny pár. V roku 2014 už 
v západnej časti Rumunska hniezdilo šesť párov a v lokalite Dobrudža dva páry. Tri 
páry hniezdili v búdkach inštalovaných v rámci projektu.

Rok Počet obsadených 
hniezdisk

Počet hniezdiacich 
párov

Počet úspešne 
hniezdiacich párov

Počet vyletených 
mláďat

2010 220 172 68 176

2011 234 165 144 427

2012 241 164 131 418

2013 253 143 65 149

2014 232 171 140 403

tab. 4: Vývoj populácie sokola rároha v Maďarsku v rokoch 2010–2014.

Rok Počet obsadených 
hniezdisk

Počet hniezdiacich 
párov

Počet úspešne 
hniezdiacich párov

Počet vyletených 
mláďat

2010 35 35 27 78

2011 43 43 36 110

2012 42 39 30 112

2013 38 34 21 61

2014 36 31 26 96

tab. 3: Vývoj populácie sokola rároha na Slovensku v rokoch 2010–2014.



oCHRANA 
dRUHU Po 
SKoNČENĺ 
PRoJEKTU
Projekt, finančne podporený programom LIFE Európ-
skej únie, Ministerstvom životného prostredia Slo-
venskej republiky a maďarským Ministerstvom regi-
onálneho rozvoja, končí 31. decembra 2014. Výsledky 
projektu hovoria za všetko, práca však nekončí – via-
ceré aktivity budú pokračovať, napríklad:

•	 Krúžkovanie, inštalácia búdok, využívanie fotopascí,
•	 Spolupráca so záujmovými skupinami,
•	 Dodržiavanie agro-environmentálnych schém,
•	 Monitoring a údržba búdok a hniezdnych podložiek,
•	 Starostlivosť o biotopy sysľa pasienkového,
•	 Starostlivosť o potravné biotopy a vytváranie potrav-

nej základne,
•	 odnímanie vysielačiek,
•	 monitoring populácie sokola rároha a sysľa pasien-

kového.

Tieto aktivity budú realizované partnermi projektu, 
v spolupráci s ďalšími organizáciami, s využitím vlast-
ných a iných dostupných finančných zdrojov. Niektoré 
aktivity, súvisiace s  vytváraním potravnej ponuky, 
budú pokračovať v  projekte LIFE13 NAT/HU/000183. 
Aktivity súvisiace s  monitoringom populácie, vytvá-
raním hniezdnych a potravných príležitostí a eliminá-
ciou negatívnych faktorov, budú predmetom projektu 
LIFE13 NAT/SK/001272.
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