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PRíRUČKa PRE POsUDZOVaNIE 
PROJEKTOV VÝsTaVbY VETERNÝCh 
PaRKOV V bIOTOPOCh sOKOLa RÁROha
 
 
 
ZHRNUTIE

Vzhľadom na rastúce konflikty medzi zámermi na výstavbu veterných parkov a  ochranou prírody, vrátane 
ohrozených druhov, bolo jedným z  cieľov projektu LIFE Príroda, zameraného na ochranu sokola rároha (NAT/
HU/000384), skúmať tento problém vo vzťahu k cieľovému druhu, s využitím najmodernejších technológií a navrh-
núť riešenia. V poslednom období sa stredoeurópska populácia sokola rároha stiahla prevažne do nížinných oblastí.  
Výsledkom monitoringu pohybu sokola rároha sú nasledujúce závery a odporúčania, ktoré možno nie sú striktne druhovo 
špecifické, ale sú aplikovateľné pravdepodobne aj na iné druhy.

1. Umiestnenie rozvojových plánov veterných elektrární je najdôležitejší faktor zabraňujúci vzniku konfliktu medzi 
sokolom rárohom a veternou elektrárňou. Veterné elektrárne preukázateľne spôsobujú stratu biotopov pre 
tento druh, ktorý má tendenciu vyhýbať sa veterným turbínam, aj keby táto oblasť bola za iných okolnosti pre 
druh vhodná.

2. V prípade, že umiestnenie veternej elektrárne neodvratne ovplyvňuje teritóriá sokola rároha, veterné turbíny 
musia byť štruktúrované spôsobom, ktorý vedie k najmenšej strate biotopu a predstavuje najmenšie riziko kolízie.

3. Nie je možné odporučiť všeobecnú bezpečnú vzdialenosť veterných turbín od hniezd sokola rároha, pretože 
do úvahy je potrebné brať veľa lokálnych faktorov: populačnú hustotu rárohov v danej oblasti, kvalitu hniez-
disk (z pohľadu sokola rároha), dostupnosť potravy, využívanie krajiny, budúce plány pre využívanie krajiny,  
smerovanie veterných elektrární od hniezd vo vzťahu k hlavným loviskám, počet turbín a ich plánované umiest-
nenie voči sebe a hniezdu, atď. 

4. Hoci počas monitorovania nebola pozorovaná žiadna kolízia sokola rároha s listami rotora, avšak takúto mož-
nosť nemožno vylúčiť, predovšetkým ak sokoly hniezdia v blízkosti veterných elektrární, a to najmä v prípade 
mladých jedincov. Preto je potrebné zvážiť obmedzenie prevádzky existujúcich veterných elektrární – počas 
vyvádzania mláďat.

5. Prenosové vedenie vysokého napätia by malo byť umiestnené pod zemou, aby nepriťahovalo rárohov do blízkosti 
veterných turbín, ktoré v nížinatej krajine poskytujú najvyššie miesta, odkiaľ môžu sledovať okolie. Prilákanie 
sokolov do blízkosti veterných turbín zvyšuje šance na kolíziu, najmä ak sa jedná o mladé jedince.

6. Podľa iných štúdií je účinok zvýšenej viditeľnosti veterných elektrární vecou diskusie. Kontrastné vzoru na  
listoch rotorov alebo ultrafialové farby môžu pomôcť vtákom rozoznať veterné turbíny ako nebezpečenstvo.
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3ZHRNUTIE, ÚVOD

Pri plánovaní veterných elektrární sú tieto výsledky veľmi 
dôležité. Úspešne sa preukázalo využitie súčasných po-
znatkov o druhoch a rizikách špecifických pre danú lokalitu 
a podľa nich plánovanie veterných elektrární. Nástroje na 
dosiahnutie a zabezpečenie tohto je zavedenie riadneho 

výskumu v kombinácii so strategickým hodnotením vplyvu 
(Strategic Impact Assessments) a následným druhovo a lo-
kálne špecifickým hodnotením vplyvu na životné prostredie 
EIA (Environmental Impact Assessments).

ÚVOD
Veterná energia je rýchlo rastúci obnoviteľný zdroj energie 
rozšírený v suchozemských oblastiach zahŕňajúcich roviny, 
jazerá a pohoria, ale aj v oblastiach blízko pobrežia. Vedúce 
postavenie v jej rozvoji má Európa a USA, hoci Ázia, Južná 
Amerika a Afrika ich rýchlo nasledujú.
Veterné elektrárne majú vplyv na mnoho migrujúcich dru-
hov ako počas ich výstavby (strata biotopov, vyrušovanie 
alebo degradácia biotopov), tak aj počas ich prevádzky 
(mortalita, vyrušovanie, degradácia biotopov). Je však 
viditeľný podstatný druhovo špecifický rozdiel v vplyve. 
V Španielsku (Tarifa) boli zaznamenané početné kolízie su-
pov s veternými turbínami na ich migračných trasách alebo 
v rámci ich potravného teritória, zatiaľ čo iné druhy dravcov, 
ako napríklad orol myšiakovitý (Aquila pennata), boli veter-
nými elektrárňami ovplyvnené menej. Podobne aj pre husi 
je riziko kolízií značne nižšie ako pre kačice. Rovnaké závery 
možno vyvodiť aj pri netopieroch ako najrizikovejšej skupi-
ny z hľadiska rizika kolízií. To znamená, že všeobecné závery 
nemôžu byť použité na vyhodnotenie vplyvu pre migrujúce 
druhy, pretože sú špecifické pre daný druh a lokalitu.

K dnešnému dňu sú príklady závažných vplyvov na po-
pulácie na lokálnej, regionálnej či medzinárodnej úrovni 
vzácne. Najnápadnejší je vplyv na supy, ale sú aj náznaky 
vplyvu na populáciu haje červenej v Nemecku. Tieto všetky 
údaje však súvisia so súčasným rozsahom a počtom ve-
terných elektrární. Ak vzrastie počet elektrární a veterných 
turbín, môže to mať podstatný vplyv na úroveň populácie 
konkrétneho migrujúceho druhu. V súčasnosti je hlavnou 
medzinárodnou zodpovednosťou získať lepšie poznatky 
o tomto probléme, hlavne čo sa týka vtákov a netopierov. 
Boli podniknuté prvé kroky na modelovanie a posúdenie 
účinkov na migračné trasy alebo populácie pre pobrežné 
veterné elektrárne pri Severnom mori, ktoré sú umiestnené 
na dôležitých migračných trasách mnohých druhov vtákov.

Veterná energia môže byť definovaná ako kinetická ener-
gia prúdiaceho vzduchu. Primárnym spôsobom využívania 
veternej energie je produkcia elektriny pomocou veterných 

turbín. Komerčná výroba elektriny pomocou veternej ener-
gie bola dostupná až od skorých 70–tych rokov nasledujúc 
technologický pokrok a podporu vlády.

Moderné veterné turbíny sa vyvinuli z menších predchod-
cov a využívajú sofistikované technológie, ktorých účelom 
je zlepšenie efektívnosti, zatiaľ čo väčšinou stále sledujú 
ten istý základný tvar. Najbežnejší tvar pre komerčné ve-
terné turbíny používa horizontálny osový generátor v rotore 
umiestnený na vrchole vertikálnej veže a poháňaný troma 
listami, ktoré rotujú vo vertikálnej rovine. Rotor sa môže na 
veži otáčať, aby sa zaistilo, že listy rotora sú otočené vždy 
do vetra. V súčasnosti sú vyvíjané nové typy turbín, ako 
napríklad vertikálne osové (www.windcraftdevelopment.
com) a vzdušné turbíny. Keďže takéto turbíny ešte nie sú 
v komerčnej výrobe, tento posudok je zameraný na bežné 
modely.

Ako sa zdokonaľovali technológie, tak sa zväčšovala aj 
veľkosť veterných turbín a zvyšovala sa vyrobená energia. 
Bolo to hlavne výsledkom rozsahu ekonomiky, keď na rov-
naké množstvo vyrobenej elektriny bolo potrebných menej 
väčších turbín ako menších turbín. Klasické veterné turbíny 
z 80–tych rokov s priemerom rotora 17 m (75 kW) sa do roku 
2000 zväčšili na turbíny s priemerom rotora 70 m (1.5 MW) 
a v roku 2010 s priemerom 125 m (5 MW). Plánované sú tur-
bíny s priemerom rotora 250 m (15 MW), ktoré úž existujú. 
Ako sa zvyšoval priemer rotora, tak sa zväčšovala aj výška 
veže, čím sa zväčšila aj výška umiestnenia rotora z 25 m 
nad zemou v 80–tych rokoch na 70 m do roku 2000 a 125 
m v roku 2010. Hoci výška rotora sa zväčšila, nie vždy to 
je v súlade s veľkosťou rotora a rotory na niektorých mo-
derných turbínach môžu dosahovať bližšie k zemi ako pri 
starších modeloch.

Veterné turbíny môžu byť umiestnené samostatne alebo 
v skupinách, všeobecne známe ako veterné elektrárne. 
Veterné elektrárne sledujú rôzne tvary a rozmiestnenia, 
ktoré sú do značnej miery určované krajinou a ekonomic-
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kými obmedzeniami, hoci existuje minimálna požadovaná 
vzdialenosť medzi turbínami. Dizajn veterných elektrární 
možno všeobecne rozdeliť na samostatné turbíny, turbíny 
usporiadané do línie alebo do skupín.

Veterné elektrárne na pevnine môžu pozostávať zo sa-
mostatných turbín až z niekoľkých stoviek kusov, hoci sú 
zvyčajne menšie ako veterné elektrárne pri pobreží. Veter-
ná energia na mori je v porovnaní s veternou energiou na 
súši relatívne nová. Rozsah ekonomiky, najmä vo vzťahu 
k výstavbe a údržbe, vedie k plánovaniu morských veter-
ných elektrární pozostávajúcich z niekoľko stoviek turbín. 
Jednou z výhod morských veterných elektrární je možnosť 
vybudovania väčších turbín a celkovo vyššia kvalita veter-
ného zdroja, zatiaľ čo nevýhodou je vzdialenosť od trhu. 

Tak ako je to aj s inými technológiami obnoviteľnej energie, 
veterná energia má schopnosť znížiť emisiu skleníkových 
plynov a predpokladá sa, že zanecháva relatívne malú eko-
logickú stopu. Avšak, ako sa zvyšuje počet plánov pre nové 
veterné elektrárne, spolu s ich veľkosťou, potenciálny vplyv 
na životné prostredie a ekologické systémy sa môže zvýšiť 
a môžu vzniknúť nové problémy. Potenciálny vplyv veter-
ných elektrární na ekologický systém zahŕňa stratu bioto-
pov spôsobenú rušením alebo vysťahovaním, bariérový 
efekt a mortalitu zapríčinenou kolíziou. Zvuky pod vodou 
vznikajúce počas výstavby veterných elektrární a elektro-
magnetické polia boli označené ako potenciálne negatívne 
faktory pre morský život, zatiaľ čo výhodami pre voľne žijú-
ce živočíchy je využívanie podvodných štruktúr ako umelé 
útesy a chránené hniezdiská.

PLÁNOVANIE VETERNýcH ELEKTRÁRNí A VPLyV NA 
VOľNE žIJÚcE žIVOčícHy

V mnohých krajinách je veterná energia rýchlo sa rozras-
tajúci obnoviteľný zdroj energie. Nárast produkcie energie 
vytvorenej veternými elektrárňami vedie k zvyšovaniu poč-
tu veterných elektrární na pevnine aj na mori. Európa má 
vedúcu pozíciu v rozvoji týchto elektrární ako na pevnine, 
tak aj na mori. Nekomerčné vyvíjanie veterných elektrární 
na mori je v súčasnosti v Severnej alebo Južnej Amerike, ale 
kapacita vytvorená vo veterných elektrárňach na pevnine 
v Severnej Amerike je viac ako 50,000 MW a očakáva sa jej 
ďalší nárast (Pagel et al. 2013). Ako pribúdajú ciele pre ob-
noviteľné zdroje energie, národné vlády začali poskytovať 
národné plány pre veternú energiu, príručky a výskumné 
programy. Odhliadnuc od cieľov, čo sa týkajú megawattov, 
niekoľko krajín, ktoré vybrali územia vhodné pre produkciu 
veternej energie, začalo pilotný monitoring a vytvorilo práv-
ne predpisy alebo politiku pre realizáciu veternej energie vo 
vzťahu k voľne žijúcim živočíchom. 

VPLyVy 
Veterné parky majú vplyv na mnohé migrujúce druhy, 
tak vo fáze výstavby, prostredníctvom straty biotopov, 
narušením, resp. degradáciou biotopov, ako aj počas 
prevádzky, prostredníctvom usmrcovania živočíchov 
a  ich vyrušovania, či degradácie biotopov. Do skupiny 

migrujúcich druhov, kde je predpokladaný vplyv veter-
ných elektrární, patria netopiere, suchozemské a  mor-
ské cicavce, vtáky, ryby, kôrovce a chobotnice, ktoré sú 
podrobnejšie opísané nižšie. Očakávaný je nepriamy 
vplyv na plazy a hmyz a tieto nie sú do analýzy zahrnuté. 

Každopádne, zreteľné sú výrazné, druhovo špecifické roz-
diely, čo sa týka vplyvu veterných parkov. Napríklad, v Špa-
nielsku (Tarifa) dochádza veľmi často ku kolíziám supov 
s turbínami počas ich migrácie, alebo v lovných teritóriách, 
zatiaľ čo iné druhy, napríklad orol malý (Aquila pennata), sú 
ohrozené menej. Rovnako riziko kolízií husí je omnoho niž-
šie než v prípade kačíc. Podobné závery môžu byť uvede-
né pre netopiere, ktoré patria do najohrozenejšiej skupiny. 
To znamená, že pre vplyv na migrujúce druhy nemôže byť 
stanovený jednotný záver, nakoľko musia byť zohľadnené 
špecifické podmienky pre konkrétny druh a lokalitu.

Doposiaľ nexistuje dostatok príkladov závažných vplyvov 
na populácie na lokálnej, regionálnej, alebo medzinárodnej 
úrovni. Najvýznamnejšie sú vplyvy na supy a tiež existujú 
údaje o vplyvoch na populáciu haje červenej v Nemecku. 
Toto všetko však súvisí s aktuálnym umiestnením a veľko-
sťou veterných parkov. Ak počet veterných parkov a turbín 
narastie, vplyv na populácie viacerých migrujúcich druhov 
bude významný. Najväčším medzinárodným záväzkom pre-
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to musí byť zlepšiť úroveň poznatkov, predovšetkým pre 
vtáctvo a netopiere. Prvé kroky boli prijaté pri modelovaní 
a posudzovaní vplyvu v letových koridoroch, alebo na úrov-
ni populácie, v prípade veterných parkov v Severnom mori, 
nakoľko tieto parky sú situované na dôležitých migračných 
trasách mnohých druhov vtákov. 

Fáza výstavby

Dopady počas výstavby veterných elektrární zahŕňajú mor-
talitu, stratu biotopu a vyrušovanie. Úroveň a trvanie týchto 
účinkov sa líši v závislosti od ekologických a environmentál-
nych faktorov, ako aj od lokalizácie, načasovania, trvania, 
intenzity a od veľkosti projektu a stavebných techník a od 
prijatých kompenzačných opatrení. Hoci fáza výstavby je 
všeobecne oveľa kratšia a viac lokálna ako trvanie prevádz-
ky veternej elektrárne, aktivita môže byť viac intenzívna po-
čas výstavby a kritické reakcie môžu byť evidentné. Údaje 
uvedené Európskou spoločnosťou pre veternú energiu 
(EWEA z anglického European Wind Energy Association) 
naznačujú, že čas výstavby pre veternú elektráreň na pev-
nine by mala byť od dvoch mesiacov pre 10 MW veternú 
elektráreň do šiestich mesiacov pre 50 MW elektráreň. Vý-
stavba veterných elektrární umiestených na mori, ktoré sú 
všeobecne väčšie, môže trvať až niekoľko rokov.

Hoci sa detaily medzi špecifickými veternými elektrárňami 
líšia, ich výstavba všeobecne zahŕňa vytvorenie základu, 
na ktorom je umiestňovaná veža, zvyčajne v niekoľkých 
etapách, kým sú rotory vyzdvihnuté do svojej polohy. 
Konštrukčné metódy sa líšia medzi veternými elektrárňa-

mi umiestnenými na pevnine a na mori, predovšetkým 
vo výstavbe základov a sú spôsobené prevažne rozdielmi 
v prostredí a podklade, na ktorom sú umiestnené. Na pev-
nine sú základy postavené prevažne z betónu, na ktorom 
je veža upevnená. Základy mnohých elektrární na mori 
a  niektorých elektrární na pevnine sú tvorené piliermi, 
ktoré sú upevnené v substráte. Alternatívou sú ukotvené, 
voľne stojace alebo plávajúce základy používané na mori, 
čo eliminuje potrebu umiestňovania pilierov do substrátu.

úmrtnosť a fyziologické vplyvy

Úmrtnosť ako priamy výsledok výstavby veternej elek-
trárne by mala byť iba lokálna a obmedzená na pomaly sa 
pohybujúce alebo nepohyblivé druhy. Ďalšie druhy, ktoré 
sú vystavené riziku, zahŕňajú morské cicavce a ryby, ktoré 
v dôsledku nárazových vĺn vzniknutých počas umiestňova-
nia pilierov do substrátu utrpieť zranenie, prípadne môže 
dôjsť k úmrtiu jedincov (Haelters et al. 2013. Lindeboom et 
al. 2011). Tieto dôsledky môžu byť zmiernené varovnými 
zvukmi, ktoré zastrašujú zvieratá v dostatočnej vzdialenosti 
od miesta aktivít (Lindeboom et al. 2011).

strata biotopov

Výstavba novej veternej elektrárne môže viesť k  strate 
hniezdneho biotopu, ale aj biotopu, v ktorom sa jednotlivé 
druhy zdržiavajú po období hniezdenia, prípadne sa tu za-
stavujú počas svojej migrácie, alebo sa tu vyskytujú zimu-
júce druhy zo severu. Tento dopad je lokálny, avšak rastúci 

Biotop sokola rároha (foto: Mátyás Prommer)
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vplyv hromadného rozvoja môže spôsobiť podstatnejšie 
straty dôležitých vtáčích biotopov.
Veterné elektrárne na pevnine sú zvyčajne umiestnené na 
otvorených priestranstvách, čo znamená, že strata uzav-
retého biotopu je často obmedzená. Avšak v niektorých 
prípadoch je potrebné vyčistiť lokalitu od určitej vegetácie 
alebo musí byť plocha zarovnaná, aby sa uľahčili stavebné 
procesy a prístup k sieťam. Konkrétne dopady na biotop 
môžu zahŕňať zmeny vo vegetačnej štruktúre a zodpoveda-
júcej faune, a tým pádom aj zmeny v dostupnosti potrav-
ných zdrojov pre iné živočíchy. Avšak ak sa biotop zmení 
tak, že sa stane nevhodným pre určitý druh, môžu sa zlepšiť 
kvality biotopu pre iný druh. Okrem priamej straty biotopu 
v dôsledku umiestnenia štruktúr veternej elektrárne (veter-
né turbíny, káble, súvisiace budovy, atď.), veterné elektrárne 
môžu spôsobiť aj dočasnú stratu biotopu v dôsledku prí-
tomnosti strojov alebo výstavby ciest alebo iných zariade-
ní. Rozsah a trvanie vplyvu závisí predovšetkým od typu 
biotopu a jeho regeneračnej schopnosti.

Veterná energia na slovensku

Na efektívnu výrobu elektrickej energie je nutná priemerná 
rýchlosť vetra väčšia ako 5 m/s, ktorá sa meria 10 m nad po-
vrchom Zeme. Zvyčajne v našich zemepisných šírkach sa pri 
nadmorskej výške 600 m n. m. pohybuje rýchlosť vetra 2 – 3 
m/s. Za ideálnu rýchlosť vetra je považovaná rýchlosť pri-
bližne 12 m/s. Dnes je jedným z najdôležitejších kritérií eko-
nomická návratnosť veterných elektrární v podobe výroby 

elektrickej energie. Doba návratnosti vložených investícií 
je cca 17 rokov. Potenciál veternej energie SR je odhadnutý 
na cca 600 GWh/r, čo je malá hodnota v porovnaní s po-
tenciálom ostatných obnoviteľných zdrojov energie, ako 
je biomasa alebo voda. Na Slovensku sa nachádza  málo 
skutočne vhodných lokalít na výstavbu veterných elektrár-
ní, kde priemerná ročná rýchlosť vetra dosahuje aspoň 5 
m/s. Lokality s pomerne dobrými veternými podmienkami 
sa nachádzajú v regiónoch Kysuce, Orava, Spiš a v Malých 
Karpatoch.
Z významnejších zdrojov, ktoré sú v prevádzke na Sloven-
sku, je potrebné uviesť veterný park pri obci cerová (inšta-
lovaný výkon 4 x 660 kWh) a v k.ú. obce Skalité. Veterný park 
cerová bol financovaný prostredníctvom grantu z fondu 
PHARE. Návratnosť investície, a to aj so zahrnutím spomí-
nanej dotácie z EÚ, bude cca 15 rokov. Vzhľadom na sku-
točnosť, že lokality s priaznivými podmienkami, zahŕňajúce 
rýchlosť vetra a stálosť veterných pomerov, sa vzhľadom 
na reliéf slovenskej krajiny nachádzajú v prevažnej miere 
vo vrcholových oblastiach pohorí, tieto územia sú v domi-
nantnej miere zalesnené a vysoko hodnotné z ekologické-
ho a krajinárskeho hľadiska. Výstavba veterných parkov v 
týchto lokalitách je často nevyhnutne spojená s výrubom 
lesných porastov, narušením hodnotných biotopov a trva-
lým ovplyvnením scenérie krajiny. často sa tieto lokality na-
chádzajú alebo sú v dotyku s územiami s vyšším stupňom 
ochrany prírody (NATURA 2000 a pod.) (Vaganský, 2005)

Sokol rároh so satelitnou vysielačkou pred vypustením na slobodu (foto: Mátyás Prommer)

PRíRUČKa PRE POsUDZOVaNIE PROJEKTOV VÝsTaVbY VETERNÝCh PaRKOV V bIOTOPOCh sOKOLa RÁROha
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VETERNÉ PaRKY  
a sOKOL RÁROh

VýSLEDKy VýSKUMOV VyUžíVANIA BIOTOPOV  
SOKOLA RÁROHA V RÁMcI PROJEKTU LIFE09  
NAT/HU/000384

ÚVOD

sokol rároh (Falco cherrug)

Tento druh obýva široké územie v Palearktickom regióne 
od východnej Európy po západnú čínu. Odhad celosve-
tovej populácie je 12,800–30,800 dospelých jedincov, 
vychádzajúci z  odhadov národných populácií hniezdia-
cich párov, ktorý je celkovo 6,400–15,400 párov. Fyzicky 
je prispôsobený na lovenie koristi nízko nad zemou na 
otvorených priestranstvách. Je schopný rýchlo zrýchliť 
a veľmi dobre manévrovať. Preto sa špecializuje na stred-
ne veľké suchozemské denné hlodavce (hlavne sysle pa-
sienkové Spermophilus), ktoré sa vyskytujú na otvorených 
trávnatých plochách, ako sú okraje púští, polopúšte, stepi 
a suché hornaté oblasti. Na niektorých územiach, najmä 
v blízkosti vôd, sa špecializuje na vtáky ako na hlavnú ko-
risť a v súčasnosti v niektorých častiach Európy nahradil 
hlodavce domestifikovanými holubmi. Hniezdi v lesoch v 
blízkosti nížin a pahorkatín, vzácne na stromoch priamo 
na nížinách,  na útesoch alebo na stĺpoch elektrického ve-
denia. Vlastné hniezda si nestavia a využíva hniezda iných 
vtákov. Veľkosť znášky sa pohybuje od dvoch do šiestich 
vajíčok, v závislosti od rôznych podmienok je to priemerne 
3,2–3,9. Úspešnosť hniezdenia sa medzi rokmi líši (najmä 
na miestach, kde hlodavce podliehajú cyklom). Jedince sa 
zvyčajne vyskytujú samostatne alebo v páre. Sú buď stále, 
čiastočne migrujúce, alebo úplne migrujúce.  Migrujúce je-
dince zimujú vo východnej Afrike, južnej Európe a južnej Ázii 
a svoje hniezdiská opúšťajú zväčšia v septembri a októbri. 
Naspäť na hniezdiská sa vracajú medzi februárom a májom. 
V Európe tento druh utrpel hlavne stratou a degradáciou 

stepí a suchých trávnatých oblastí, ktoré mizli vplyvom poľ-
nohospodárskej intenzifikácie, zriadením polí a poklesom 
pasenia oviec, čo spôsobilo pokles hlavnej koristi. Inde je 
pokles druhu spôsobený hlavne vyberaním hniezd soko-
liarmi, hoci prenasledovanie, používanie a agrochemikálií 
hrá menšiu úlohu. Tento druh je chránený a nachádza sa na 
červenej listine v mnohých štátoch, najmä v západnej časti 
jeho rozšírenia. Je v zozname cMS Dodatku I a v cITES Do-
datku II, ale aj v Dodatku 1v Smernici o vtákoch z Európskej 
únie. V Maďarsku je prísne chráneným druhom.

LIFE projekt

cieľom projektu LIFE09 NAT/HU/000384 – „Ochrana sokola 
rároha v severovýchodnej časti Bulharska, v Maďarsku, Ru-
munsku a na Slovensku” je posilnenie prebiehajúcich akti-
vít na zlepšenie statusu kľúčovej európskej populácie soko-
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la rároha (Falco cherrug). Je to celosvetovo ohrozený druh 
uvedený v Prílohe I Smernice o vtákoch a prioritný druh pre 
projekty LIFE Príroda. celková európska hniezdna populá-
cia je odhadovaná na 450 párov. V súčasnosti v Maďarsku 
a na Slovensku hniezdi okolo 47% z celkovej európskej po-
pulácie. Tieto populácie sú stabilizované a stúpajú, zatiaľ 
čo európske a celosvetové populácie stále klesajú. Predošlý 
projekt LIFE06 NAT/HU/000096 poskytol mnoho nových re-
volučných informácií o rizikách, miere prežívania, migrácii 
a pohybu mladých jedincov. Prežívanie mladých jedincov 
môže byť väčšie ako sme predtým odhadovali. Mladé jedin-
ce boli rozšírené na veľmi veľkom území od Španielska po 
Kazachstan, ale väčšinu času trávili v Bulharsku, Rumunsku 
a Srbsku, kde je viac vhodných biotopov. Tieto biotopy by 
mohli byť potenciálnymi miestami pre rozšírenie kľúčovej 
populácie, ak by tam bolo dostatok miest na hniezdenie 
a ohrozujúce faktory by sa znížili.

Snahou projektu je odovzdať poznatky a skúsenosti ma-
ďarských a slovenských partnerov získaných počas pro-

jektu LIFE06 NAT/HU/000096 bulharským a rumunským 
partnerom a pomôcť im realizovať ochranu sokola rároha 
optimálnym spôsobom. Zároveň je cieľom projektu tiež 
eliminácia niektorých ohrozujúcich faktorov v kľúčovom 
území. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú populáciu, 
sú strata a degradácia prirodzených miest na hniezdenie, 
degradácia potravných biotopov a strata potravných zdro-
jov, stúpajúca mortalita spôsobená nárazom do elektric-
kého vedenia, lov, znížená hniezdna úspešnosť spôsobená 
spadnutím prirodzených hniezd, rušenie ľuďmi a  mortalita 
na migračných trasách a/alebo zimoviskách.

Dôležitým prvkom projektu bolo odhaliť postoj a vzťah toh-
to druhu k veterným elektrárňam, aby sme rozumeli riziku, 
ktoré veterné elektrárne pre tento druh predstavujú. Za tým 
to účelom sme označili dospelé a mladé jedince sokola rá-
roha satelitmi sledovateľnými zariadeniami a pozorovali 
sme ich pohyb.

SATELITNÉ SLEDOVANIE ZA ÚčELOM  
ŠTUDOVANIA VPLyVU VETERNýcH PARKOV  
NA SOKOLA RÁROHA

Zo všetkých možných dostupných metodík na štúdium migrácií, satelitné sledovanie poskytuje najpresnejšiu a najde-
tailnejšiu informáciu o pohybe zvierat. Satelitné sledovanie vtákov sa začalo na začiatku 90–tych rokov. O pár rokov  
neskôr rozvoj tejto technológie umožnil využitie satelitného sledovania na množstve druhoch (Meyburg & Fuller, 2007).

V rámci projektu LIFE (LIFE09 NAT/HU/000384) bolo sate-
litom sledovateľným zariadením označených 30 sokolov 
rárohov na území Maďarska (Tab. 1.) a  ďalších 13 v  su-
sedných krajinách. Na posúdenie vplyvu veterných tur-
bín na sokoly rárohy na Slovensku boli použité i údaje z 
predchádzajúceho projektu LIFE (LIFE06 NAT/HU/000096) 
kde bolo satelitnou telemetriou sledovaných 5 jedin-
cov – mladých samíc. Sledovací program bol zamera-
ný na dospelých samcov pre ich značný pohyb pri love 
koristi pre mláďatá počas hniezdnej sezóny. Akýkoľvek 
nepriaznivý vplyv veterných elektrární preto ovplyvňu-
je celú rodinu. Okrem toho bolo označených aj niekoľko 
dospelých samíc a  mladých jedincov. Na Slovensku sa 
sledovali mladé jedince, ktoré sú pravdepodobne najviac 
ohrozené v rámci našej populácie veternými elektrárňami.  
Výber zvolených dospelých jedincov pre označenie bol 

na základe lokalizovaných hniezd. Boli zvolené jedince 
z blízkosti miest už existujúcich alebo plánovaných veter-
ných elektrární. V rámci Slovenska boli sledované najmä 
jedince pochádzajúce z hniezd blízko hraníc s Maďarskom 
a Rakúskom, kde je riziko kolízie najvyššie a tiež jedince z 
potenciálnych oblastí výstavby nových veterných parkov.  

V prípade dvoch lokalizovaných hniezdach v tesnej blízkosti 
veterných elektrární bola vzdialenosť medzi hniezdom a 
najbližšou veternou turbínou 1300 a 2600 metrov. Ozna-
čené vtáky využívali veľké územia a lietali do oveľa väčších 
vzdialeností. Niektoré jedince uhynuli v priebehu niekoľ-
kých týždňov po označení v dôsledku otravy alebo kolízie 
s elektrickým vedením, ostatné boli sledované minimálne 
počas celej životnosti vysielačky. Závery a odporúčania sú 
založené na dátach od vtákov, ktoré boli sledované mini-
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Lokalita osadenia vysielačky
Dospelý jedinec Mláďa

Spolu
Samec Samica Samec Samica

HU01* 2 2

HU02* 2 1 3

HU03* 1 1 1 1 4

HU04* 1 1

HU05 1 1

HU06 1 1

HU07 1 1

HU08* 2 1 3

HU09* 1 1

HU10* 1 1

HU11* 1 1

HU12 1 1

HU13* 1 1

HU14* 1 1 2

HU15 1 1

HU16* 1 1 2

HU17 1 1

HU18* 1 1

HU19 1 1

HU20 1 1

RO01* 1 1 2 4

RO02 1 1

RO03* 1 2 3

SK01 2 2

SK02 1 1

SK03 1 1

spolu 21 3 7 11 42

Tab. 1 Lokality, kde bola umiestnená vysielačka na jedince sokola rároha v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, v rokoch 2010 – 2014. 
Jedince, ktoré boli sledované aspoň jednu celú hniezdnu sezónu, sú podčiarknuté.

9
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Obr. 1 Trasa pohybu mladého jedinca sokola rároha. Hviezdami sú označené veterné turbíny, hnedé body označujú jednotlivé lokácie, 
hnedá čiara označuje trasu pohybu, červená plocha predstavuje 1 km zónu okolo veterných turbín a hnedá plocha predstavuje minimál-
ny konvexný polygón. 

málne počas jednej hniezdnej sezóny (marec – júl). 
Jedince boli označené tromi typmi satelitom sledovateľ-
ných zariadení:

1. 2D GPS/GSM (EcOTONE) zariadenie schopné lokalizovať 
jedince každých 30 minút, čo bol najkratší nastaviteľný 
interval; bolo použité u dospelých samcov na začiatku 
projektu;

2. 3D GPS/GSM (EcOTONE) zariadenie merajúce výšku letu 
schopné lokalizovať jedincov každých 5 minút, alebo 
dokonca kontinuálne pokiaľ to podmienky dovoľovali; 
bolo použité u dospelých samcov v neskoršej fáze pro-
jektu;

3. 2D GPS/Argos (Microwave) zariadenie umiestnené na 
dospelých samiciach a na juvenilných jedincoch. 

V prípade 2D GPS/GSM zariadení boli nastavené 30 minú-
tové intervaly počas dennej periódy (vzhľadom na naše 
skúsenosti rárohy nie sú aktívne počas noci). Päťminúto-
vé intervaly boli nastavené na 3D GPS/GSM zariadeniach. 
2D GPS/Argos (Microwave Telemetry Inc.) zariadenia boli 

prednastavené výrobcom a zhromažďovali GPS súradni-
ce šesťkrát denne. Jedince zo Slovenska boli označené 
2D GPS/GSM zariadeniami. Výsledky za jedince ozna-
čené na Slovensku sú zhrnuté v článku o pohybe a ohr-
zení mladých sokolov rárohov (Nemček et al. in press). 

VýSLEDKy
 
Program satelitného sledovania bol úspešný a poskytol 
hodnotné informácie o správaní sokola rároha blízko turbín 
veterných elektrární. Spoločné výsledky môžu byť zhrnuté 
nasledovne:

•	 Hoci sa sokoly zdržiavali vo vzdialenosti 4 kilo-
metre od hniezda, nebolo zriedkavé lovenie ko-
risti na miestach vzdialených viac ako 10 kilo-
metrov, dokonca boli pozorované pravidelné 
zálety do viac ako 15 kilometrových vzdialeností. 
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•	 Plocha, na ktorej sa dospelé samce pohybovali, sa v rám-
ci rokov menila: v rokoch s nízkou hustotou koristi po-
trebovali na uživenie mláďat väčšiu plochu ako v rokoch 
s dostatkom koristi.  Rovnako aj postačujúce územie pre 
hniezdny pár sa medzi rokmi a dokonca aj v rámci území 
v dôsledku kvality hniezdisk menilo. Zmena vo využívaní 
krajiny ľuďmi môže ovplyvniť kvalitu hniezdiska znížením 
dostupnosti koristi (napr. zmena v pestovaných plodi-
nách), zničením hniezda (napr. legálna alebo nelegálna 
ťažba dreva) alebo rušením (napr. inštalovanie veterných 
turbín v susedstve).

•	 Označené sokoly rárohy (aj dospelé aj juvenilné jedince) 
sa vyhýbajú veterným elektrárňam, ktoré sú rozsiahle 
a husto vystavané (Kleylehof, Rakúsko, viac ako 100 tur-
bín). V týchto elektrárňach sú turbíny umiestené v para-
lelných líniách – ako mreža – vzdialené 300–400 metrov 
od seba. (Obr. 1)

•	 V Maďarsku boli zaznamenané prípady využívania stĺpov 
elektrického vedenia medzi veternými turbínami v blíz-
kosti hniezda. 

•	 Vzhľadom na pohyb rárohov to nie je vzdialenosť me-
dzi turbínami, ktorá na sokoly vplýva, ale usporiadanie 
a počet turbín. Vtáky sa očividne vyhýbajú oblastiam 
s rozsiahlymi veternými elektrárňami, v ktorých sú tur-
bíny postavené husto. Malým veterným elektrárňam 
s líniovým usporiadaním turbín sa výrazne nevyhýbajú.

•	 Vyhýbanie sa veterným elektrárňam nemusí byť iba ho-
rizontálne, ale aj vertikálne. 3D sledovanie ukázalo, že 
v niektorých prípadoch, keď sa pri 2D sledovaní zdalo, 
že sa jedinec nachádza medzi turbínami, v skutočnosti 
bol nad nimi, pričom lietal vysoko nad turbínami (Obr. 
2.). Preto môže 2D sledovanie skresľovať výsledky. (Treba 
podotknúť, že v prípade rakúskych veterných elektrární, 
husto vystavané turbíny sa nachádzajú často na vrcho-
loch kopcov, čo môže prispieť k vyhýbaniu sa rárohov 
týmto elektrárňam a to vedie k skresleniu výsledku.)

•	 Mladé jedince opúšťajú rodné oblasti po 1,5 až 2 mesia-
coch, dovtedy využívajú rodičovské teritórium a rovna-
ko aj ich stanoviská. Keďže sú ešte neskúsené, je u nich 
zvýšené riziko kolízie s listami rotora. Hoci nebola počas 

Obr. 2 3D mapa ukazuje vertikálne vyhýbanie sa veterným turbínam
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monitoringu pozorovaná žiadna kolízia, nemožno vylúčiť 
aj takúto možnosť. Väčšina satelitom sledovaných do-
spelých jedincov zostáva vo svojom hniezdnom teritó-
riu počas celého roka. Niektoré z nich ho po hniezdení 
môžu na určitý čas opúšťať, pravdepodobne pri nedo-
statku koristi. Preto je nutné predpokladať riziko kolízie 
počas celého roka.

•	 časť dospelých jedincov odlieta po hniezdnej sezóne 
veľmi ďaleko od svojich hniezdisk a môžu sa vyskytovať 
na miestach, kde už veterné elektrárne existujú alebo sa 
ešte len plánuje výstavba.

•	 V rámci Panónskej kotliny sú najvyhľadávanejšie miesta 
mladými jedincami nížiny na JZ Slovenska a SZ Maďar-
ska, v okolí jazera Tisza, nížiny na JV Maďarska a Vojvo-
dina v severnom Srbsku. Mimo Panónskej kotliny sú to 
miesta vo východnom Rumunsku, v oblasti medzi del-
tou Dunaja a mestom constanta a nížina Stara Zagora 
v Bulharsku.

•	 Hniezdiská sa zdajú byť stabilné v priebehu rokov: ďalšie 
dospelé jedince využívajú rovnaké oblasti ako ich pred-
kovia. Rovnako aj veľkosť využívanej plochy je medzi na-
sledujúcimi jedincami využívajúcimi rovnaké hniezdiská 
veľmi podobná, hoci veľkosť teritória a ústredné miesta 
biotopu využívaného v rámci teritória závisia od kvality 
a množstva koristi v danom roku.

•	 Konštrukcia veterných turbín je rušivý faktor. Minimálne 
jeden hniezdny pár sokola rároha opustil svoje hniezdis-
ko, keď sa robila výstavba veternej elektrárne v meste 
Dobrogea v Rumunsku.

•	 Vysielačkami sledované jedince zo Slovenska neboli 
zaznamenané vo vzdialenosti menšej ako 2 km od ve-
terných turbín po vyletení z hniezda. Veterné turbíny sú 
súčasťou teritórií párov hniezdiacich v pohraničných ob-
lastiach, ale sledované mladé jedince sa týmto lokalitám 
vyhýbali. častejšie sa k nim priblížili počas prieskumných 
letov. V prípade výstavby by veterné turbíny mali byť 
umiestnené v biotopoch ktoré nie sú zdrojom potravy 
pre sokola rároha. V prípade plánovanej výstavby na 
Slovensku bude potrebné vziať do úvahy okrem hniez-
diacich párov aj výskyt a využívanie oblasti mladými 
jedincami, keďže JZ Slovensko je obývané mladými 
jedincami pôvodom z viacerých krajín. V súčasnosti 
predstavujú veterné turbíny najväčšiu hrozbu na Slo-
vensku pre jedince žijúce v pohraničných oblastiach s 
Rakúskom a Maďarskom, kde sa nachádzajú rozsiahle 
veterné parky. Z hľadiska hustoty a početnosti hniezdnej 
populácie sokola rároha sú významné predovšetkým 
oblasti na Slovensku – Malé Karpaty, Borská nížina, Dol-
nomoravský úval, Podunajská rovina, Trnavská pahor-
katina, Borská nížina, Nitrianska a Ipeľská pahorkatina.  

ZÁVERy A ODPORÚčANIA

Výsledkom monitoringu pohybu sokola rároha sú nasledujúce závery a odporúčania, ktoré možno nie sú striktne druhovo 
špecifické, ale sú aplikovateľné pravdepodobne aj na iné druhy.

4. Umiestnenie rozvojových plánov veterných elektrární je najdôležitejší faktor zabraňujúci vzniku konfliktu medzi 
sokolom rárohom a veternou elektrárňou. Veterné elektrárne preukázateľne spôsobujú stratu biotopov pre 
tento druh, ktorý má tendenciu vyhýbať sa veterným turbínam. Väčšie veterné elektrárne a  hustejšie postavené 
turbíny s väčšou pravdepodobnosťou spôsobujú vyhýbanie sa sokolov oblastiam s turbínami. Je veľmi dôležité, 
aby bola vykonaná riadna analýza stanovíšť v rámci procesu EIA, ak je výstavba veternej elektrárne plánovaná 
v európskom hniezdnom areáli sokla rároha (Obr. 3).

5. V  prípade, že umiestnenie veternej elektrárne neodvratne ovplyvňuje teritóriá sokola rároha, veter-
né turbíny musia byť štruktúrované spôsobom, ktorý vedie k  najmenšej strate biotopu a  predsta-
vuje najmenšie riziko kolízie. Mali by byť inštalované skôr v  línii, s  veternými turbínami tak ďaleko od 
seba ako je len možné, než v mriežke s  husto umiestenými veternými turbínami. Zároveň je dôležité,  
aby línie neboli zvislé na migračnú trasu – v prípade, že je to tiež migračná trasa pre iné druhy.
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6. Nie je možné odporučiť všeobecnú bezpečnú vzdialenosť veterných turbín od hniezd sokola rároha, pretože do 
úvahy je potrebné brať veľa lokálnych faktorov: populačnú hustotu rárohov v danej oblasti, kvalitu hniezdisk, 
dostupnosť potravy, využívanie krajiny, budúce plány pre využívanie krajiny, smerovanie veterných elektrární od 
hniezd vo vzťahu k hlavným loviskám, počet turbín a ich plánované umiestnenie voči sebe a hniezdu, atď. Avšak 
vzhľadom na výsledky projektu satelitného sledovania je nutná vzdialenosť minimálne 10 kilometrov medzi 
najväčšou veternou elektrárňou a hniezdom, aby bola zabezpečená bezpečnosť hniezdiaceho páru a mláďat.

7. Hoci počas monitorovania nebola pozorovaná žiadna kolízia sokola rároha s listami rotora, avšak takúto možnosť 
nemožno vylúčiť, predovšetkým ak sokoly hniezdia v blízkosti veterných elektrární, a to najmä v prípade mladých 
jedincov. Preto je potrebné zvážiť obmedzenie prevádzky existujúcich veterných elektrární – počas vyvádzania 
mláďat. Najkritickejšie obdobie je okolo 1,5 – 2 mesiacov od vyliahnutia mláďat, zvyčajne od začiatku júna do 
konca júla, v závislosti od začiatku hniezdenia v danom roku. 

8. Prenosové vedenie vysokého napätia by malo byť umiestnené pod zemou, aby nepriťahovalo rárohov do blízkosti 
veterných turbín, ktoré v nížinatej krajine poskytujú najvyššie miesta, odkiaľ môžu sledovať okolie. Prilákanie 
sokolov do blízkosti veterných turbín zvyšuje šance na kolíziu, najmä ak sa jedná o mladé jedince.

9. Podľa iných štúdií je účinok zvýšenej viditeľnosti veterných elektrární vecou diskusie. Kontrastné vzoru na listoch 
rotorov alebo ultrafialové farby môžu pomôcť vtákom rozoznať veterné turbíny ako nebezpečenstvo

Pri plánovaní veterných elektrární sú tieto výsledky veľmi 
dôležité. Úspešne sa preukázalo využitie súčasných po-
znatkov o druhoch a rizikách špecifických pre danú lokalitu 
a podľa nich plánovanie veterných elektrární. Nástroje na 
dosiahnutie a zabezpečenie tohto je zavedenie riadneho 

výskumu v kombinácii so strategickým hodnotením vplyvu 
(Strategic Impact Assessments) a následným druhovo a lo-
kálne špecifickým hodnotením vplyvu na životné prostredie 
(Environmental Impact Assessments).

Obr. 3 Rošírenie sokola rároha (hniezdna populácia) v Európe
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