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Zo zimného, resp. neskoro jesenného obdobia 
nie je veľa údajov o výskyte druhu Lanius 
collurio. Napr. 1. 11. 1968 – 1 ex., Piešťany, 
pozoroval V. Kubán (Kaňuščák 1970), 9. 11. 
1945 – 1 ex., Šamorín – Mliečno (Ferianc 1979), 
10. 11. 1968, 1 ex., Piešťany „Bažantnica“, 
ulovený (Kaňuščák 1970), 21. 12. 1971 – 1 ex., 
Sĺňava pri Piešťanoch (Kubán & Duffek 1987), 
18. 12. 1995 – pozorovaný 1 letu neschopný 
samec, Devínske Jazero „Šrek“ (Zuna-Kratky 
et al. 2000), 13. 1. 1971 – bez bližších podrob-
ností pozorovania, Piešťany, V. Kubán (Hudec 
1983).

Dňa 3. 11. 2005 sme pozorovali 1 ex. na 
lokalite prírodná rezervácia Alúvium rieky 
Žitavy (katastrálne územie obce Martovce, DFS 
8174d). Zdržiaval sa v korunách hlavových vŕb, 
na severnom okraji inundačného územia Žitavy. 
Striehol na hmyz zdržiavajúci sa na priľahlej 
hrádzi a nejavil veľkú plachosť. Prevládalo 
suché, slnečné a relatívne teplé počasie (cca 
do 10 °C). Na blízkej hrádzi boli aktívne a čulé 
niektoré druhy koníkov a kobyliek (Orthoptera), 
podobne v ovzduší boli aktívne niektoré skupiny 
hmyzu (Odonata, Diptera). Strakoš bol v dobrej 
kondícii, s úplným operením (bez prejavov hen-
dikepu). Po približne 5 min. pozorovaní sa nám 
stratil (doba pozorovania približne od 11:30). 
Jednalo sa o hnedo sfarbeného jedinca (samica 
alebo immat. jedinec). V korunách hlavových 
vŕb (kde sa zdržiaval strakoš) boli zároveň po-
zorované jesenné lovné zoskupenia spevavcov 
a ďatľov (Regulus regulus – 2 ex., Parus major 

– cca 15 ex., Parus caeruleus – cca 10 ex., Sitta 
europaea – min. 2 ex., Dendrocopos major – 3 
ex., Picus viridis – 1 ex.). Biotopmi v mieste 
pozorovania boli zaplavené trsťové močiare, 
na periférii s líniovými porastami hlavových 
vŕb a v širšom okolí so skupinami topoľov čier-
nych, vŕb a ojedinele tvrdých listnáčov. Strakoš 
červenochrbtý je na danej lokalite pravidelným 
hniezdičom. Pozorovanie strakoša v blízkosti 
obce Martovce zrejme súviselo s dlhodobejšie 
trvajúcim relatívne teplým jesenným počasím 
v r. 2005.
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Neskorý výskyt strakoša červenochrbtého (Lanius collurio)
Late occurrence of the Red-backed Shrike (Lanius collurio)

Jozef LENGYEL1 & Helena IMRICHOVÁ2

1Nitriansky Hrádok, Za kostolom 2, 942 01, Šurany, Slovensko; lengyel@sopsr.sk
2Stará cesta 675, 946 52 Imeľ, Slovensko

Tichodroma_18.indd   50 6. 12. 2006   9:33:52


