
ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA 

 

V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa som 

v záhradke rodičovského domu vytvoril „rozprávkovú vtáčiu záhradku“ alebo 

„vtáčí raj“. V modernej ekologickej terminológii je to „ekodvor“. „Vtáčí raj“ 

pozostáva zo šesťdesiatich veľkých samorastových kŕmidiel, stodvadsiatichtroch 

vtáčích búdok na spanie a hniezdenie, ako aj z dvanástich bilbordov, na ktorých sú 

nakreslené alebo nafotené vtáčiky. „Rozprávková vtáčia záhradka“ poskytuje 

operencom počas celého roka „full servis“ – plnú penziu a ubytovanie 

v najluxusnejších búdkach... Pospolitosť operencov vo „vtáčom raji“ skonzumuje 

ročne okolo 600 kilogramov slnečnice. 

 V zimných mesiacoch, keď v zátišiach prírody je núdza o potravu, navštevujú 

„vtáčí raj“ stovky drobných operencov. Z rodiny sýkoriek, ktoré sú najčastejšími 

podnájomníčkami búdok na nocovanie a hniezdenie, dominuje sýkorka bielolíca. 

Menej početná je sýkorka belasá a sýkorka lesklohlavá. Keďže „rozprávková vtáčia 

záhradka“ je situovaná neďaleko zmiešaného lesa, pravidelnými, hoci menej častými 

hostkami na kŕmidlách, sú aj sýkorka uhliarka a sýkorka čiernohlavá. Najvzácnejšou 

hodovníčkou na slnečnicových semienkach z početnej sýkorčej rodiny je sýkorka 

chochlatá, ktorá patrí naozaj k najsviatočnejším návštevníčkam kŕmidiel. 

„Pankáčka“, ako si sám pre seba prezývam túto sýkorku s nápadným chochlíkom na 

hlave, je veľmi živé stvorenie, ktoré nepozhovie dlho na jednom mieste a stále 

preletuje medzi stromčekmi alebo poskakuje po vetvičkách, sliediac pozorne za 

poživňou. Akoby si neželala, aby sme si túto krásavicu a šibalku s nápadným účesom 

v tvare chochlíka mohli dlhšie poobzerať.     

 K výnimočným hostkám v rozprávkovej vtáčej záhradke patrí aj mlynárka 

dlhochvostá. Tento vtáčik vyzerajúci ako chumáčik vaty s papierovým dlhým 

chvostíkom žije družne v rodinných kŕdlikoch, presúvajúcich sa po zimnej krajine, 

upozorňujúc na seba charakteristickým „čŕkavým“ volaním. Pohľadu na poletujúce 

mlynárky sa vždy poteším, najmä keď fúka silný vietor, ktorý týmto vtáčatám unáša 

dlhé chvostíky do boku alebo niekedy aj pred seba... Pozorovanie mlynárok 

pozavesovaných dolu hlavou na zasnežených vetvičkách patrí opäť do kategórie 



nadprirodzených... Od takéhoto „nebeského“ obrázka dokážem len ťažko-preťažko 

oči odtrhnúť...      

 Z početnej rodiny stehlíkov k stálym návštevníkom „vtáčieho raja“ patria 

stehlíky čížavé (čížiky), ktoré najmä v zimnom období nepohrdnú slnečnicovými 

semienkami a v početných kŕdľoch zaletujú na kŕmidlá. Je radosť pozorovať tieto 

pestré zeleno-žlto-čierne vtáčatá, ako družne hodujú na ponúknutej potrave. 

Všeobecne medzi ľuďmi obľúbeného vtáčika čížika známeho predovšetkým 

z pesničiek či riekaniek málokto však v prírode pozná. Jemný džavot kŕdlika čížikov 

čítajúceho niekoľko desiatok jedincov naladí človeka na príjemnú nôtu... Čížik ako 

jeden z mála operencov si pospevuje totiž aj v zimných dňoch za panovania 

treskúcich mrazov, keď ostatným vtáčatám nie je vôbec do spevu. Keďže tento 

drobný vtáčik nie je veľmi plachý, môžeme si tohto krásavca poprezerať celkom 

zblízka. 

 Rovnako početnými hosťami na kŕmidlách sú aj stehlíky pestré a stehlíky 

zelené (zelienky). Obidva tieto vtáčie druhy si s obľubou pochutnávajú na 

slnečnicových semienkach. Občas sa na slnečnicu príde nakŕmiť aj hýľ lesný, vtáčik 

priam s hodvábnym červeným perím na hrudi a krku. Keď pozorujem tohto 

opereného hodovníka na kŕmidle, ocitám sa priam v predsieni nebeského raja... 

Keďže hýle žijú v trvalých partnerských zväzkoch, na hostinu prilietajú obyčajne 

v párikoch, a tak červenohrudý samček sprevádza hnedohrudú družku. 

Slnečnicovými semienkami nepohrdne ani glezg hrubozobý, operený krásavec 

s vykrajovanou „krajkou“ pier v krídle. Keď zavíta na hostinu tento vtáčí druh, 

ostatní hodovníci sa musia z kŕmidla nedobrovoľne vzdialiť a prizerajú sa zopodiaľ, 

kým sa bucľatý glezg nenakŕmi. Mohutný zobák glezga je výborným nástrojom na 

lúskanie nielen slnečnice, ale aj jadierok z čerešne či slivky.   

 K pravidelným, avšak zriedkavým hosťom patrí aj brhlík lesný. Tento „šibal“, 

ktorý ako jediný spomedzi našich operencov je schopný šplhať po kôre stromu dolu 

hlavou, si slnečnicové semienka odnáša v zobáku na miesta, kde si ich upevňuje 

a tam ich rozbíja, aby sa dostal k pochúťke. V štrbinách kôry či niekde v škárach 

medzi drevom si nájde vhodný „držiak“, kde si semienko upevní a potom ho rozbije, 

aby sa dostal k jadierku. Sýkorky si semienka lúskajú na konári, pridržujúc si ich 

v pazúroch.  



 Vrabce, ktoré sa v ostatných rokoch nápadne vytrácajú z vidieka, majú vo 

„vtáčom raji“ tiež „rezervované“ svoje kŕmidlá. Na zimu sa do „rozprávkovej vtáčej 

záhrady“ nasťahujú vrabce z celej dediny, lebo len tu nájdu vždy bohato prestretý stôl 

potravy. 

 Pravidelným hosťom na kŕmidlách je aj ďateľ veľký, ktorý si prilieta občas 

spestriť jedálny lístok slnečnicovými semienkami. 

 Za početnou vtáčou pospolitosťou sem zalieta niekoľkokrát za deň aj jastrab 

krahulec, aby si ulovil nejakého nepozorného operenca. Keď sa objaví na obzore, 

operence ihneď hlásia výstražným volaním jeho prítomnosť a vtáčí drobizg sa potom 

snaží poukrývať všade, kde sa len dá. Keď krahulec urobí nálet, v „rozprávkovej 

vtáčej záhradke“ to chvíľu vyzerá, akoby sa pod operencami bola zem zľahla. 

Nepočuť ani len hláska a nijaký vtáčik sa nepohne. Vtáky zostávajú ako zmeravené 

v úkryte. Až po hodnej chvíli, keď sa malé operence upokoja a uistia, že 

nebezpečenstvo v podobe dravca už pominulo, začne vo „vtáčom raji“ život opäť 

naplno pulzovať. Sýkorky si odnášajú v zobáčikoch semienka na svoje stále miesta, 

kde si ich, pridŕžajúc nožičkami, rozbíjajú. Stehlíky, zelienky, čížiky a vrabce sa 

hašteria v kŕmidlách a hlasito džavotajú...  

 V období Vianoc privíta „rozprávková vtáčia záhradka“ hostí najvzácnejších. 

Zo severu sem v niektorých rokoch zalietajú chochláče severské a pinky severské. 

Keď chochláče severské posedávajú nehybne v zdrvujúcom mraze s našuchoreným 

hodvábnym perím na zasnežených vetvičkách jablonky či jarabiny, ktorej plody tieto 

vtáky obľubujú, vyzerajú ako páperové pampúšiky... Sú to naozajstné operené 

ozdoby stromčekov počas vianočných sviatkov.  

 O búdky na nocovanie zvádzajú navečer sýkorky niekedy neľútostné súboje. 

Silnejšie dominantné jedince si uzurpujú právo prednostného výberu tých najlepších 

„nocľahární“. Tým menej zdatným sa ujde „prístrešok“ niekde v dutých tyčkách plota 

alebo aj v poštovej schránke... Počas extrémne mrazivých nocí prespávajú v búdkach 

aj 2-3 oriešky hnedé. Je to neopísateľne krásny pocit zaspávať v dome, okolo ktorého 

v búdkach „drieme“ v stave hibernácie 123 sýkoriek... Organizmus sýkorky totiž 

počas noci znižuje o niekoľko stupňov teplotu tela, utlmuje všetky dôležité 

fyziologické funkcie (tep srdca, dýchanie) a upadá tak do stavu akejsi letargie 

(torporu), kedy je menej vnímavý na vonkajšie podnety. Sýkorka sa schúli do 

klbôčka a zababuší sa našuchoreným perím až tak, že vyzerá ako farebná tenisová 



loptička... Človeku neznalému prírody a pozoruhodných javov odohrávajúcich sa 

v jej zátišiach sa zdá, že vták je mŕtvy, len „nafukovanie“ a „sfukovanie“ „loptičky“ 

svedčí, že tento podivný „útvar“ je živý tvor a nie nejaký neživý predmet... So 

sýkorkou v stave čiastočnej hibernácie možno jemne manipulovať (odvážiť, merať) 

bez toho, že by sme vtáka „zobudili“.  Neslobodno však spiacu sýkorku vziať do 

tepla bytu či domu, lebo by sa prebrala a znamenalo by to pre ňu viac-menej istú 

smrť. Ráno sa sýkorka z letargie „preberie“, zvýši telesnú teplotu i fyziologické 

funkcie (tep srdca, dýchanie) organizmu na normál a opustí úkryt. Počas noci, keď 

vonku panuje zdrvujúci mráz okolo mínus dvadsať stupňov Celzia, môže sýkorka 

schudnúť až 2-3 gramy, čo je až pätnásť percent večernej váhy! Spotrebovanú 

energiu premení operenec na teplo, aby počas dlhej šestnásťhodinovej noci 

nezamrzol.       

 Na jar a v lete zostávajú hniezdiť vo „vtáčom raji“ 2-3 páry sýkoriek a 3-4 

páry škorcov lesklých. Aj vtedy tu stáli či náhodní vtáčí návštevníci nájdu potravu, 

ktorú konzumujú najmä počas pretrvávania nepriaznivého počasia. Sýkorky kŕmia 

svoje mláďatá nielen živočíšnou potravou, ale popri tejto podstatnej zložke ponúkajú 

potomkom aj slnečnicové semienka. Osemnásť vrabčích párov „okupuje“ už 

desaťročia vhodné miesta pod strechou domu, a tak to nemajú ďaleko lietať pre 

potravu potomkom do záhrady...      

O tom, že dobrý chýr o „vtáčom raji“ spod Veľkej Fatry a Nízkych Tatier sa 

rozšíril aj ďaleko za hranice Slovenska, svedčia sýkorky, ktoré sem zavítali zo 

vzdialených kútov Európy. Predvlani bola v „rozprávkovej vtáčej záhradke“ 

odchytená sýkorka bielolíca až z Fínska a vlani svojou návštevou poctila toto miesto 

sýkorka belasá, ktorá sa vyliahla v Slovinsku! Títo operení poslovia určite odovzdajú 

informáciu o exkluzívnych službách vo „vtáčom raji“ pod Čiernym kameňom svojim 

spoludruhom na hniezdiskách a v ďalších rokoch bude vzácnych hostí zo severu 

pribúdať a pribúdať. Veď ktorý operenec by odmietol „full servis“ s plnou penziou 

a komfortným ubytovaním v päťhviezdičkových vtáčích búdkach... Stravovanie 

a ubytovanie vo „vtáčom raji“ v Liptovských Revúcach spĺňa kritériá najvyššej 

kvality a bez zveličovania možno povedať, že v „rozprávkovej vtáčej záhradke“ je 

najvyššia hustota tak vtáčích kŕmidiel ako aj búdok na jeden ár na celej Zemeguli... 

A to je údaj hodný vari aj zápisu do Guinessovej knihy rekordov! 



 Práca na vybudovaní „rozprávkovej vtáčej záhrady“ mi trvala niekoľko rokov. 

Bola to práca nesmierne náročná a namáhavá. Vyhľadanie najvytvarovanejších 

samorastov je podmienené podrobnou znalosťou lesov, a to je možné len na základe 

nachodenia tisícok kilometrov krížom-krážom lesnými chodníčkami-nechodníčkami 

blízkeho i vzdialeného okolia mojej rodnej dediny... No a potom ručné spracovanie 

a zhotovenie kŕmidiel bola ďalšia náročná „fuška“. Konečný výsledok však stojí za to 

– v „rozprávkovej vtáčej záhradke“ sa cítia ako v raji nielen vtáčiky, ale aj ľudia. 

Z mnohých aspoň jeden nahlas vyslovený kompliment: „Pane, dovoľte mi ešte 

chvíľku pobudnúť v tejto „rozprávkovej vtáčej záhradke“... Vraciam sa dnes do 

Prahy a chcem si túto rozprávkovú atmosféru, ktorá panuje na tomto mieste, uchovať 

pokiaľ možno do konca života...“  

 Už v ranom detstve som túžil mať prírodu čo najbližšie okolo seba, obzvlášť 

však operence, a tak som si chcel vybudovať v záhrade pre vtáčiky kŕmidlá, aby som 

ich sem prilákal. Tento detský sen sa mi splnil až v zrelom veku. Teším sa ako malý 

chlapec, keď vidím v „rozprávkovej vtáčej záhradke“ poletovať niektorý zimný deň 

stovky vtáčikov a vyzerá to tam ako vo vtáčom „úli“. Operení hodovníci vo „vtáčom 

raji“ už poznajú svojho hostiteľa a poniektorí mi dôverujú až tak, že si slnečnicové 

semienka priletia vziať priamo z ruky, čo je prejav najvyššej možnej dôvery zo strany 

iného živočíšneho druhu... Krajšiu odmenu si hostiteľ vtáčej pospolitosti veru 

nemôže želať.        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


