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Abstract. The study provides the results of Apus apus surveillance in the city of Košice in 2011 and 2013. Altogether, 
based on 369 observation records collected during two years in different areas of the city, we estimated the species 
population at nearly 4300 individuals (density 27–81 individuals / 10 hectares). The highest abundace of the 
species was recorded in urban areas “Sever” and “Ťahanovce”. The dominant breeding habitats were identified 
non-insulated concrete buildings with various holes and fissures and with the eight-storey buildings as most 
frequently used. As nest cavities, the most often attic vents and joints between panels of prefabricated buildings 
were recorded. Obtained data provide an overview on the state of the species in Košice within the 2011 and 2013 
years and they can also help in Apus apus protecting against threats caused by an extensive building renovations 
which currently taking place in Košice.
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Úvod

Dážďovník obyčajný, Apus apus (Linnaeus, 
1758), je v súčasnosti na Slovensku prevažne 
synantropným druhom, kde jeho najvýznam-
nejší hniezdny biotop tvoria rôzne typy budov. 
Hniezdi najmä v panelových domoch, na kto-
rých využíva vetracie otvory v atike a štrbiny 
medzi panelmi (Hudec 1983, Kropil 2002). 
Veľkosť slovenskej populácie dážďovníkov 
v období 1980 – 1999 bola odhadnutá na 30 – 60 
tisíc párov (Kropil 2002, Birdlife International 
2004), pričom početnosť na Slovensku neskôr 
klesala pravdepodobne aj v dôsledku zatepľo-
vania a iných rekonštrukčných prác panelových 
a ďalších stavebných objektov. Najnovšie údaje 

o početnosti Apus apus na Slovensku poskytlo 
mapovanie uskutočnené v období 2012 – 2014, 
na základe ktorého bola slovenská populácia 
odhadnutá na menej ako 24 tisíc párov (Gúgh 
2012, 2013, 2014), čo tiež dokladuje pokles 
populácie na Slovensku.

Stanovenie veľkosti populácie Apus apus 
má preto význam pri aplikovaní konkrétnych 
ochranárskych opatrení. Dážďovník obyčajný 
však patrí medzi druhy, u ktorých je stanovenie 
početnosti metodicky náročné a jej presné zis-
ťovanie je bez dôsledného vyhľadávania a ma-
povania hniezd nepresné (Janda & Řepa 1986), 
čo sa odzrkadľuje aj pri opatrnom uvádzaní 
populačných hustôt v publikáciách (napr. Glutz 
von Blotzheim 1980, Kropil 2002, Keijl 2004, 
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Hudec & Šťastný 2005, Bocheński et al. 2013) 
napriek tomu, že takmer výlučné využívanie 
rôznych objektov v mestskom prostredí môže 
byť skôr metodickou výhodou. Aj pri použití 
presnejších mapovacích metód zostáva odhad 
početnosti približným údajom (Keijl 2004, 
Kopij 2008, Hlaváčová 2010, 2012). Určenie 
celkovej početnosti Apus apus ovplyvňujú aj 
ďalšie faktory, súvisiace s biológiou druhu alebo 
s poveternostnými podmienkami počas mapo-
vania (Tigges 2007, Vastenhouw et al. 2008). 

V rámci slovenskej populácie bola z Košíc 
v minulosti uvádzaná najvyššia početnosť druhu 
(Kropil 2002) a neskôr Bačkor et al. (2012) na 
základe celoslovenského mapovania zaradili 
toto mesto medzi prioritné lokality z hľadiska 
jeho výskytu a ochrany. Cieľom predkladanej 
práce bolo mapovanie výskytu a odhad počet-
nosti Apus apus v aglomerácii mesta Košice 
so zámerom získať poznatky o veľkosti popu-
lácie aj ako podklad pre prípadné ochranárske 
opatrenia.

Materiál a metodika

Sledovanie Apus apus v meste Košice sa rea-
lizovalo v sezónach 2011 a 2013 a predbežne 
bolo spracované v kvalifikačných študentských 
prácach prvej autorky (Matisová 2012, 2014). 
Mapovanie sa realizovalo v obdobiach 20. 6. 
– 19. 7. 2011 a 19. 5. – 25. 7. 2013 v ranných 
alebo podvečerných hodinách, teda v čase vy-
sokej aktivity dážďovníkov. Zaznamenávaný 
bol odhadnutý počet pozorovaných jedincov 
a počet potvrdených hniezdení. V roku 2011 
bolo zmapovaných päť mestských častí alebo 
ich častí (Juh, Sever, sídlisko Ťahanovce, Staré 
mesto a Západ), v sezóne 2013 bola zmapovaná 
väčšia časť aglomerácie, pričom sa doplnilo 
mapovanie v niektorých oblastiach, ktoré boli 
v sezóne 2011 zmapované neúplne (Sever, 
Ťahanovce, Staré mesto, Západ). Nemapovali 
sa oblasti, kompletne kontrolované v roku 2011. 
Za pozitívny záznam výskytu dážďovníkov sa 
považovala lokalita, ktorej bolo možné prira-
diť adresu v podobe názvu ulice a spravidla aj 
popisného čísla budovy. Celkom to predstavuje 
369 pozitívnych záznamov (lokalít) výskytu 

dážďovníkov v sledovanej oblasti (2011 – 83, 
2013 – 286 záznamov). Súčasťou výskytovej 
databázy v roku 2013 boli aj údaje získané 
z databázy aves.vtaky.sk (celkom 13 verejne 
prístupných záznamov z Košíc). Pre mapové 
vyjadrenie výsledkov boli všetky pozorovania 
georeferencované v systéme wgs84, denzita 
(počet jedincov na 10 hektárov) bola kalkulo-
vaná a geograficky vizualizovaná v prostredí 
ArcGIS pomocou nástroja „Kernel density 
estimation“, pričom pre každý výskytový 
bod sa uvažovalo s polomerom 500 m v rastri 
s pixelom 50 m. Mapovanie sa realizovalo podľa 
metodiky Slovenskej ornitologickej spoloč-
nosti / BirdLife Slovensko (Anonymus 2011), 
v súlade s touto metodikou sa zaznamenávali 
nasledovné informácie: 

Hniezdny biotop: NO – nezateplený pane-
lový dom, ktorý má nezakryté vetracie otvory 
v podstrešnej časti a zatmelené špáry; NŠ – 
nezateplený panelový dom, ktorý má voľné 
špárové priestory medzi panelmi; NOŠ – kom-
binácia NO a NŠ; NX – nezateplený panelový 
dom, ktorý však neposkytuje hniezdne možnosti 
pre dážďovníky, budova bez špár, vetracích ot-
vorov a puklín; ZO – zateplené panelové domy, 
potenciálne hniezdne otvory (vetracie otvory 
v podstrešnej časti) ostali zachované alebo upra-
vené mriežkami s možnosťou prístupu vtákov 
a umožňujú hniezdenie; ZX – zateplené pane-
lové domy bez vetracích otvorov v podstrešnej 
časti vrátane budov s vetracími otvormi za-
krytými mriežkami a budov v rekonštrukcii, 
u ktorých sa v podstrešnej časti neponechávajú 
vetracie otvory; I – iné technické objekty; K – 
kostoly a iné historické budovy; P – poschodové 
domy so sedlovou strechou a povalou.

Preukaznosť hniezdenia: A0 – predpokla-
dané [dážďovníky pozorované ako lietajú nad 
budovami v značnej výške počas hniezdnej 
doby (krúženie alebo ojedinelé prelety) pri stave 
a type hniezdneho biotopu v kategóriách NX 
alebo ZX], B1 – možné [dážďovníky pozoro-
vané ako lietajú nad budovami počas hniezdnej 
doby (krúženie alebo ojedinelé prelety) pri 
stave a type hniezdneho biotopu v kategóriách 
NO, NŠ, ZO alebo NOŠ], C3 – pravdepodob-
né [dážďovníky pozorované ako nalietavajú 
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k stenám budov, do blízkosti vetracích otvorov, 
štrbín alebo k spodnému okraju strechy počas 
hniezdnej doby, pravidelné (opakované) pozo-
rovanie menších alebo väčších kŕdľov v tesnej 
blízkosti budov (do 50 m) alebo nad budovami, 
najmä vo večerných a ranných hodinách], D13 
– dokázané [vtáky vletujú do alebo vyletujú 
z vetracích (hniezdnych) otvorov alebo štrbín 
alebo spod strechy alebo počuť mláďatá ako 
sa ozývajú z otvorov v budove (mláďatá často 
„odpovedajú“ dospelým vtákom, keď nalieta-
vajú ku stenám budovy)].

Krajinná štruktúra v okolí hniezdiska 
v okruhu maximálne 50 metrov (pre kategóriu 
preukaznosti hniezdenia D13): KSD – solitérne 
dreviny (väčšie stromy); KP – park; KZS – zo-
skupenie stromov (väčšie stromy), lesík, okraj 
lesa, les; KTP – trávnatá plocha, sídlisková 
zeleň (kríky, menšie stromy); KAB – väčšie 
vybetónované, vydláždené alebo vyasfaltované 
plochy (mimo ciest a chodníkov). 

Výsledky

Distr ibúcia,  početnosť  a  hustota
V sezóne 2011, v ktorej bola zmapovaná len 
časť mestskej aglomerácie, bola početnosť dáž-
ďovníkov odhadnutá na 1353 jedincov, v roku 
2013 pri zmapovaní väčšiny územia bol odhad 
2931 jedincov, celková početnosť pre mapované 
územie Košíc bola odhadnutá 4284 jedincov 
(tab. 1). V roku 2011 bola najvyššia početnosť 
zaznamenaná v mestskej časti Západ, najnižšia 
v časti Sever, čo bolo spôsobené aj tým, že táto 

oblasť bola zmapovaná len v časti Sever-Mier. 
Najvyššie početnosti v sezóne 2013 boli zazna-
menané v mestských častiach Sever a sídlisko 
Ťahanovce, ďalší početný výskyt dážďovníkov 
mali mestské časti Staré mesto, Dargovských 
hrdinov a Nad Jazerom, pričom v každej tejto 
mestskej časti početnosť prevyšovala 200 jedin-
cov. Mestské časti s najnižšou početnosťou boli 
Košická Nová Ves a Barca (tab. 1). 

Vysoké hodnoty na sídlisku Ťahanovce sú 
ovplyvnené dostatkom hniezdnych možností, 
ktoré sídlisko zástavbou poskytuje (tab. 1). 
Početnejší výskyt Apus apus v časti Sever je 
ovplyvnený aj jej rozlohou (ide o najväčšiu 
mestskú časť). Početnosť nad 600 jedincov 
bola zistená aj v mestskej časti Staré mesto, 
kde dostatok hniezdnych možností poskytujú 
staršie verejné alebo obytné tehlové budovy. 
Najnižšie početnosti boli zaznamenané v mest-
ských častiach Džungľa, Barca a Košická Nová 
Ves, u ktorých prevažuje zástavba vidieckeho 
charakteru (rodinné domy) s menším počtom 
vhodných hniezdnych možností. 

Z celkového počtu získaných záznamov 
z oboch sezón predstavovali dokázané hniezde-
nia (D13; celkom 163 prípadov) 44 % a prav-
depodobné hniezdenia (C3; 99 prípadov) 27 % 
(tab. 2). Nižšie kategórie preukaznosti hniez-
denia boli zastúpené menej (B1 = 17 %; A0 = 
12 %). Z hľadiska počtu záznamov dokázaných 
hniezdení (kategória D13) bolo najvýznamnej-
šie sídlisko Ťahanovce, najmenej záznamov 
bolo zaevidovaných v mestských častiach síd-
lisko Dargovských hrdinov a Džungľa. V časti 
Džungľa prevládajú rodinné domy a priemy-

Mestská časť */
Town district *

Počet dážďovníkov / 
Number of swifts

Potvrdené hniezda /
Confirmed nests

Rok / Year 2011 2013 2011 2013
Juh 313 142 9 4
Sever 105 715 7 25
Ťahanovce 219 659 5 31
KVP 387 26
Staré mesto 331 290 4 20
Dargovských hrdinov 289 8
Nad jazerom 247 10
Západ 385 88 7 6
Šaca 55 0
Džungľa 40 1
Barca 16 0
Košická Nová Ves 3 0
Ʃ 1353 2931 32 131

Tab. 1. Odhadovaný počet jedincov Apus apus 
v Košiciach a počet dokázaných hniezdení 
(hniezdna kategória D13) v mapovaných mest-
ských častiach. (*) časti bez číselnej hodnoty 
neboli v danom roku mapované.
Table 1. Estimated Apus apus abundance 
in Košice and number of confirmed nestings 
(category D13 breeding category) in surveyed 
urban areas. (*) town districts without values 
were not mapped during particular year.
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selné objekty, v mestskej časti Dargovských 
hrdinov sú to panelové budovy, avšak bez 
prirodzených hniezdnych možností. Dokázané 
(D13) a pravdepodobné (C3) hniezdenia boli 
najviac zaznamenané v mestských častiach 
Ťahanovce, Sever a KVP (obr. 1A). Hodnoty 
prepočítanej hniezdnej hustoty sa v košickej 
aglomerácii pohybovali v rozpätí 27 – 81 jedin-
cov/10 ha. Najvyššie hustoty vykazujú mestské 

častia Ťahanovce a Sever, najnižšie mestské 
časti Barca, Šaca a Košická Nová Ves (obr. 1C).

Hniezdne dut iny
Charakteristika hniezdnych dutín bola analy-
zovaná pre kategóriu preukázaných hniezdení 
(D13; tab. 3). Väčšinu hniezd tvorili atikové 
otvory (37 %) na panelových budovách. Ako 
hniezdne dutiny boli využívané aj rôzne škáry 
v podstrešnej časti tehlových budov, škáry 
medzi tehlami, či škáry pod sedlovou strechou 
(17 %) a škáry medzi panelmi (14 %). Menej 
časté boli rôzne typy vetracích otvorov (12 %), 
škáry pod strešným plechom, otvory v pod-
strešnej časti panelových budov (10 %), škáry 
pri dažďovom zvode (5 %) a tiež ako hniezdne 
dutiny boli využívané škáry pri okne (4 %). Pri 
dokázaných (D13) a pravdepodobných (C3) 
hniezdach bola zaznamenaná prevažujúca 
expozícia hniezd na východ a na západ. Menej 
častá bola orientácia na sever a najmenej sa 
vyskytujúcou orientáciou bola južná orientácia. 

Tab. 2. Zaznamenané hniezdne kategórie Apus apus v ag-
lomerácií mesta Košice v sezónach 2011 a 2013. Hniezdne 
kategórie sú uvedené v časti Materiál a metodika.
Table 2. Recorded breeding categories of Apus apus in Košice 
agglomeration in 2011 and 2013 seasons. Explanations: A0 
– possible breeding, B1 – probable breeding, C3 – presumed 
breeding, D13 – confirmed breeding.

Hniezdna kategória / 
Breeding category

Počet prípadov / 
Number of cases %

D13 163 44,2
C3 99 26,8
B1 62 16,8
A0 45 12,2
Ʃ 369 100,0

Tab. 3. Typy hniezdnych otvorov Apus apus preukázaných hniezd (kategória D13) v Košiciach v sezónach 2011 a 2013.
Table 3. Types of Apus apus nest holes of confirmed nests (D13 category) in Košice in 2011 and 2013.

Typy hniezdnych otvorov / Nest entrance types Počet prípadov / 
Number of cases %

Atikové otvory (okrúhle) / Attic circle vents 61 37,4
Škáry medzi panelmi / Joints between panels 23 14,1
Rôzne typy vetracích otvorov (poškodené, bez mriežky, pod strechou, na rohu budovy) / 
Various air vents (damaged, without drid, under roof, on the corner of the building) 20 12,3

Škáry pod strešným plechom, otvory v podstrešnej časti panelových budov / Fissures un-
der roof sheet steel, apertures under roof part of panel buildings 16 9,8

Škáry v podstrešnej časti tehlových budov, škáry medzi tehlami, rodinných domov (sed-
lová strecha) / Fissures under roof parts of brick buildings, joints between bricks, family 
houses (saddleback)

28 17,2

Škáry vedľa/pod dažďovým zvodom / Fissures next to/under downpipes 8 4,9
Škáry pod/nad/vedľa okna / Fissures under/above/next to window 7 4,3
Ʃ 163 100,0

Tab. 4. Stav a typ hniezdneho biotopu a počet jednotlivých kategórií hniezdenia Apus apus v Košiciach. Kategórie stavu a typu 
budovy a hniezdne kategórie sú uvedené v časti Materiál a metodika.
Table 4. Status and type of nest habitat and the number of different nesting categories of Apus apus in Košice. For status and 
type of buildings categories and for breeding categories explanation see Figure 1 and Table 2. 

Stav a typ budovy /
State and type of building

Počet záznamov /
Number of cases

Hniezdna kategória / Breeding category

D13 C3 B1 A0
I 120 61 24 14 21
K 3 1 1 1 0
NO 158 64 52 33 9
NOŠ 27 18 6 3 0
NŠ 14 9 2 2 1
NX 23 2 5 9 7
P 9 4 3 0 2
ZO 5 1 3 0 1
ZX 10 3 3 0 4
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Typ hniezdnej  budovy a kraj inná 
š truktúra
Vo všetkých zaznamenaných kategóriách hniez-
denia boli najčastejším hniezdnym biotopom 
panelové nezateplené budovy s nezakrytými 
vetracími otvormi (NO; obr. 2B, tab. 4). Druhú 
najčastejšiu skupinou predstavovali iné tech-
nické objekty (I). V podmienkach Košíc to 
boli 2 – 7-poschodové, nezateplené alebo aj 
zateplené tehlové budovy, na ktorých ostali 
hniezdne možnosti. Ďalšími typmi budov boli 
školy, nemocnice, rodinné domy, obchodné 
domy a priemyselné budovy. Budovy typu NO 

sa vyskytujú najmä na sídliskách Ťahanovce, 
KVP, Nad Jazerom a Terasa, kategória I sa 
zaznamenala najmä v mestských častiach Sever 
a Staré mesto. Výskyt dážďovníkov v hniezd-
nom biotope typu kostoly a iné historické 
budovy (K) sa zaznamenal v najmenšom počte 
prípadov (tab. 4).

V prípade preukázaných (D13) aj pravdepo-
dobných (C3) hniezdení jednoznačne prevažo-
vali osemposchodové budovy (viac ako 45 %; 
tab. 5, obr. 2C). V menšom počte boli zastúpené 
2 – 4-poschodové budovy, ktoré predstavovali 
staršie, nezateplené, prevažne tehlové bytové 

◄ ▲ Obr. 1. Rozšírenie Apus apus v aglomerácii mesta Košice. (A) Hniezdne kategórie (A0 – červený krúžok, B1 – oranžový, 
C3 – zelený, D13 – fialový). (B) Hniezdny biotop (NO – žltý štvorec, NOŠ – oranžový, NŠ – ružový, NX – tmavo-modrý, ZO 
– červený, ZX – hnedý, I – tmavo-zelený, K – azúrovo-modrý, P – svetlo zelený). (C) Hniezdna hustota (žiadny výskyt – tma-
vo-modrá farba, 27 až 53 jedincov – svetlo-modrá farba, 54 až 80 jedincov – žltá farba, 81 a viac jedincov – červená farba). 
Hniezdne kategórie a kategórie hniezdneho biotopu sú uvedené v časti Materiál a metodika.
◄ ▲ Fig. 1. Distribution of Apus apus in agglomeration of Košice town. (A) Nesting categories (A0 – red, B1 – orange, C3 
– green, D13 – purple). (B) Breeding habitat (NO – yellow, NOŠ – orange, NŠ – pink, NX – dark blue, ZO – red, ZX – brown, 
I – dark-green, K – azure-blue, P – light green). (C) Nesting density (no incidence of individuals – dark-blue color, 27–53 indi-
viduals – light-blue color, 54–80 individuals – yellow, 81 or more individuals – red). 
Explanations: A0 – possible breeding, B1 – probable breeding, C3 – presumed breeding, D13 – confirmed breeding; NO – 
non-insulated buildings with wents under roof part, NŠ – non-insulated building with open joints between concrete panels, 
NOŠ – combination of NO and NŠ, NX – non-insulated building without breeding opportunities, ZO – insulated building with 
breeding opportunities, ZX – insulated building without breeding opportunieties, I – further technical building, K – church, 
historical buildings, P – storey building with attic.

C
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domy, s rôznymi škárami medzi tehlami ale-
bo v podstrešnej časti (kategória P). Do tejto 
skupiny patrili rôzne historické a prevádzkové 
budovy (napríklad školy, nemocnica). 

Pri preukázaných hniezdeniach (D13) boli 
hlavným prvkom krajinnej štruktúry v okolí 
hniezdísk trávnaté plochy a sídlisková zeleň 

(KTP), ďalej plochy so solitérnymi drevinami 
(KSD) a menšie parčíky či parky (KP). Naopak 
najmenej častým krajinným prvkom v lokali-
tách s výskytom aktívnych hniezd bola blízkosť 
väčšej vybetónovanej plochy (KAB). 

Diskusia

Početnosť dážďovníkov v Košiciach bola za-
čiatkom 21. storočia odhadnutá na 2000 párov 
(Kropil 2002). V rokoch 2012 – 2014 prebehlo 
celoslovenské mapovanie, na základe ktorého 
sa v Košiciach uvádzala početnosť 1640 párov 
(Gúgh, 2012, 2013, 2014). Týmto hodnotám 
zodpovedá aj nami odhadnutý celkový počet 
jedincov dážďovníkov 4284 jedincov, čo pri-
bližne predstavuje 2100 párov. Niektorí autori 
(Keijl 2004) považujú namiesto odhadovania 
početnosti hniezdnych párov za vhodnejšie od-
hadovať celkový zistený počet jedincov v kom-
binácií s počtom osídlených hniezdnych dutín. 
Tento prístup umožní minimálny odhad popu-
lácie, ktorý môže byť použitý na sledovanie po-
pulačných trendov. Navyše, ak sa za dokázané 
(aktívne) hniezdo pri mapovaní považuje dutina 

Tab. 5. Zastúpenie hniezdnych kategórií Apus apus 
v Košiciach podľa počtu poschodí budov. Hniezdne kategórie 
sú uvedené v časti Materiál a metodika.
Table 5. Prorportion of breeding categories of Apus apus in 
Košice according number of storey of buildings. For breeding 
categories explanation see Table 2. 

Počet poschodí / 
No. of storeys

Hniezdna kategória /
Breeding category

D13 C3 B1 A0
14 1 0 0 0
12 6 9 14 4
11 2 1 0 0
10 3 2 1 0
9 1 1 1 0
8 71 43 26 13
7 5 1 4 3
6 6 5 3 2
5 8 7 1 2
4 20 12 6 5
3 14 5 4 2
2 15 5 1 5
1 1 0 0 0
N/A 3 1 1 7

Obr. 2. Charakteristika zistených hniezdení Apus apus v aglomerácii mesta Košice. (A) Hniezdny biotop (kategória D13), 
(B) krajinná štruktúra v okolí aktívnych hniezd (kategória D13), (C) umiestnenie hniezda (os y – poschodie; kategória D13 
– ľavý stĺpec, kategória C3 – pravý stĺpec). N/A – údaj nie je k dispozícii, kategórie hniezdneho biotopu, krajinnej štruktúry 
a preukaznosti hniezdenia sú uvedené v časti Materiál a metodika. Os y – počet prípadov.
Fig. 2. Characteristics of Apus apus confirmed nestings in agglomeration of Košice town. (A) Nesting habitat (D13 category), 
(B) landscape structure in active nests surroundings (D13 category), (C) nest position (y axis – floor; D13 category – left co-
lumns, C3 category – right columns). N/A – not available data. y axis – number of cases.
Explanations: for building type see Figure 1 explanations; KSD – solitary trees, KP – park, small park, KZS – group of trees, 
grove, forest and its edge, KAB – larger concrete, paved and/or asphalted areas; for nesting categories explanations see Fig. 1.



Tichodroma 27 (2015) 25

so zaznamenaným záletom jedinca, je možné, 
že sa do počtu hniezd zahrnú aj tzv. testovacie 
hniezdne dutiny, obsadzované nehniezdiacimi 
jedincami (Hlaváčová 2010, 2012, Remmen 
2011). V tejto súvislosti treba ale zdôrazniť, 
že niektoré časti mesta zostali nezmapované 
a celkovú zistenú početnosť ovplyvňovali aj 
ďalšie faktory (napr. počasie, metodika ma-
povania). Preto je potrebné zistenú početnosť 
považovať za minimálnu hodnotu abundancie 
dážďovníkov v tejto mestskej aglomerácii. 
S ohľadom na skutočnosť, že Apus apus obýva 
v súčasnosti najmä mestské prostredie a takmer 
sa nevyskytuje vo vidieckom prostredí (napr. 
Glutz von Blotzheim 1980), čo potvrdili aj nie-
ktoré mapovania v strednej Európe (napr. Luniak 
et al. 2001, Fuchs et al. 2002, Falkenberger et 
al. 2004, Kopij 2008, 2012, Hlaváčová 2012), 
predpokladáme, že nezmapované mestské časti, 
ktoré majú prevažne vidiecky charakter výrazne 
neovplyvnili celkový odhad početnosti v meste. 

Dá sa teda predpokladať, že dážďovníky 
v Košiciach preferujú najmä mestské časti 
Ťahanovce, Staré mesto a Sever, v ktorých je 
v dôsledku veľkej koncentrácie panelových 
domov prítomná vysoká ponuka hniezdnych 
príležitostí. Dokumentuje to aj vysoký počet 
zistených potvrdených hniezdení (tab. 1). 
Dostatok hniezdnych možností poskytujú aj 
mestské časti Západ, sídlisko KVP a aj sídlisko 
Nad Jazerom. Časť území sa zhoduje s oblas-
ťami výskytu dážďovníkov v predchádzajúcom 
storočí, kedy bola populácia zaznamenaná 
v častiach Staré mesto, Nové mesto, Sever 
a Čermeľ, žiaľ údaje o abundancii, ktoré by 
umožnili porovnanie a načrtnutie trendu, 
nie sú k dispozícii (Mošanský 1982). Takáč 
& Pačenovský (1984) odhadli po mapovaní 
v rokoch 1983 a 1984 početnosť dážďovníkov 
v Košiciach na stovky avšak menej ako tisíc 
jedincov. Tento stav sa však zistil ešte pred 
výstavbou sídliska Ťahanovce, ktoré bolo bu-
dované v období 1983 – 1997 a dnes predsta-
vuje najvýznamnejšiu hniezdnu oblasť v meste. 
Vyššia aktuálne zistená početnosť dážďovníkov 
je tu pravdepodobne prejavom kombinácie ná-
rastu ponuky hniezdnych príležitostí (výstavba 
sídliska) a naň konsekvenčne naviazaného 

rastu lokálnej populácie. Košice mali v období 
2012 – 2014 tretiu najpočetnejšiu populáciu 
dážďovníkov na Slovensku, vyššia abundan-
cia sa zaznamenala len v Považskej Bystrici 
a v Bratislave (Gúgh 2012, 2013, 2014), čo 
pravdepodobne súvisí s koncentráciou pane-
lových domov (P. Bystrica) alebo s celkovou 
veľkosťou mestskej aglomerácie (Bratislava).

Na zisťovanie celkovej početnosti dáž-
ďovníkov v mestách vplýva viacero faktorov, 
pričom platí, že čím väčšie je mesto, tým je 
získavanie údajov o abundancii náročnejšie. 
V niektorých štúdiách (napr. Tigges 2003) sa 
odhad uskutočnil aproximáciou zo vzoriek 
abundancií získaných na typických lokalitách 
vymedzených typom budov. Tento zjednodu-
šený proces mapovania môže ale spôsobiť, 
že sa nezahrnú hniezdenia v špecifických ob-
lastiach a typoch objektov (Hlaváčová 2010, 
2012) a preto je vhodnejšie použiť kombináciu 
mapovacích metód (Mattes 2012). Odhad po-
četnosti skresľujú aj prelety jedincov v rámci 
teritórií, čo spôsobí, že niektoré jedince môžu 
byť započítané viackrát (Tigges 2003, Keijl 
2004, Schröpfer 2006). Viacerí autori (napr. 
Falkenberg et al. 2004, Vastenhouw et al. 2008) 
zdôrazňujú nutnosť uskutočnenia sčítania vždy 
v rovnakú dennú dobu (napr. Tigges 2003) pri-
čom odlíšenie hniezdiacich a nehniezdiacich 
jedincov v kolónií predstavuje ďalší metodický 
problém (Glutz von Blotzheim 1980, Kaiser 
1992, Schröpfer 2006). V tomto aspekte zahŕňa 
nami odhadnutý počet pre košickú mestskú 
aglomeráciu s veľkou pravdepodobnosťou aj 
nehniezdiace jedince.

V súlade so zisteniami iných autorov (Glutz 
von Blotzheim 1980, Cramp 1985, Luniak et 
al. 2001, Falkenberger et al. 2004, Schröpfer 
2006, Kopij 2008, 2012, Hlaváčová 2010, 
2012) dážďovníky v Košiciach hniezdia najmä 
v panelových budovách s otvormi v atike či 
s rôznymi škárami ako aj v niektorých nižších 
a starších nezateplených budovách s otvormi 
alebo rôznymi škárami. Panelové domy (za-
teplené alebo nezateplené) s vetracími otvormi 
a dilatačným špárami tvorili viac ako 95 % 
všetkých potvrdených hniezdísk aj v celoslo-
venskom kontexte (Gúgh 2012, 2013, 2014). 
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Zdá sa, že expozícia hniezd je skôr fun-
kciou rozloženia expozície úkrytovej ponuky 
(Remmen 2011) ako prejavom selekcie hniezd-
nych dutín dážďovníkmi. Najviac aktívnych ako 
aj predpokladaných hniezd v Košiciach bolo 
orientovaných na východ a západ, Hlaváčová 
(2010, 2012) v protiklade s tým uvádza ako 
najčastejšiu orientáciu hniezd na sever a východ 
a poznamenáva, že ak dážďovníky majú mož-
nosť výberu, orientujú svoje hniezdne dutiny 
najmä na zatienené steny budovy, ktoré nie 
sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. 
Podobne Vizyová & Janiga (1986) počas štú-
dia hniezdnej biológie kolónie A. apus priamo 
v podkroví staršej budovy v Bratislave zistili 
prevažujúcu polohu nájdených hniezd na se-
verovýchodnej strane budovy. V Bulharsku sa 
zistilo, že zrejme v dôsledku vysokých letných 
teplôt dážďovníky preferujú severnú orientáciu 
hniezdnych dutín (Antonov & Atanasova 2002). 

Predložené údaje a poznatky o populácii 
Apus apus v aglomerácii Košice sú prvou po-
dobnou analýzou mesta Košice a v kombinácii 
s výsledkami mapovania ďalších mapovateľov 
v rámci celoslovenského projektu LIFE 
„Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) 
a netopierov v budovách na Slovensku“ (Gúgh 
2012, 2013, 2014) môžu slúžiť ako podklad 
pre dlhodobejší monitoring v budúcnosti, aj 
ako podklad pre aktívnu ochranu jednotlivých 
subpopulácií najmä v súvislosti s prebiehajúci-
mi rekonštrukciami (nielen) obytných budov. 
Práca v tejto súvislosti zistením častí s najvyššiu 
hniezdnou abundanciou (Ťahanovce a Sever) 
zároveň identifikovala prioritné časti mesta, 
kde môže ku kolíziám „záujem človeka“ verzus 
„dážďovníky“ dôjsť. Do týchto oblastí je nutné 
sústrediť budúce ochranárske a monitorovacie 
aktivity.
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