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Holub hrivnák je bežný druh, ktorý hniezdi 
v lesoch všetkých typov na celom našom území. 
Výnimku tvoria stromové porasty v intravilá-
noch východoslovenských miest, kde boli začiat-
ky procesu synantropizácie u nás pozorované 
na prelome 80. a 90. rokov 20. stor. (Darolová 
2002). Avšak v Európe proces osídlovania obcí 
a miest sa eviduje už zo začiatku 19. storočia. 
Európska hniezdna populácia sa na konci mi-
nulého storočia zväčšovala a dosiahla viac ako 
9 miliónov párov (BirdLife International 2004). 
Je dosť pravdepodobné, že práve zvyšovanie po-
pulácie ovplyvnilo aj ich obsadzovanie hniezd-
nych teritórií v obciach a mestách Európy. 
Na Slovensku sa odhaduje počet hniezdnych 
párov na 60000–120000 (Darolová 2002). 

V širšom okolí Piešťan hniezdi predovšetkým 
v Považskom Inovci, v zbytkoch lužných lesov 
v povodí rieky Váh ako aj v otvorených agro-
cenózach. Prvé hniezdenie z okrajovej časti 
Piešťan (48°36´ s. š., 17°49´ v. d.) – časť Floreát 
evidujem od r. 1996. V 80. rokoch 20. stor. 
v mestskom a kúpeľnom parku v Piešťanoch 
ešte nehniezdil (Kaňuščák 1986). Cieľom tejto 
správy je opis vývoja synantropizácie holuba 
hrivnáka v intraviláne mesta Piešťany.

Hniezdením druhu v intraviláne mesta sme 
sa spolu s M. Mucinom začali systematicky 
zaoberať až v r. 2004. Od r. 1999 sme evidovali 
mierny nárast počtu hniezdiacich párov v luž-
nom lese, ktorý prakticky priamo nadväzuje 
na priľahlé piešťanské parky. Avšak tento fakt 
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mal pravdepodobne za následok, že sa neskôr 
populácia z lužného lesa presunula aj do parkov 
a odtiaľ aj do centra mesta. V priebehu výsku-
mu sme zaevidovali výraznú stratu plachosti 
jednotlivcov ako aj celých párov na prítomnosť 
človeka (v súčasnosti je úletová vzdialenosť 
menej ako 10 m). Počas inkubácie ako aj 
v priebehu kŕmenia mladých nie je žiadnou 
zvláštnosťou pozorovať dospelé jedince pose-
dávať na anténach rodinných domov (podobne 
mláďatá po vyletení z hniezd). Často sme ich 
pozorovali spolu s J. Schuchmanom pri malom 
jazierku asi tri metre od rodinného domu, kde 
sa zletovali za vodou, podobne ako v centre 
mesta sa zletujú ku fontáne za zdrojom pitnej 
vody. Kaňuščák (2007) uvádza v mestskej 
časti Piešťan a v kúpeľnom a mestskom parku 
v r. 2004 hniezdenie 11 párov, v r. 2005 – 18 
párov a v r. 2006 – 16 párov. My sme zistili 
nasledovné hodnoty v intraviláne Piešťan: 28 
hniezdiacich párov v r. 2004, 36 v 2005, 43 
v 2006 a 48 v 2007. Z uvedených výsledkov je 
evidentný každoročný nárast počtu hniezdiacich 
párov. Počet nami zistených hniezdiacich párov 
môže byť čiastočne skreslený aj viacnásobným 
hniezdením druhu v jednom roku.

Výraznejší celoplošný proces osídlovania 
holubov hrivnákov na Slovensku v intravilá-
noch jednotlivých obcí a miest asi pozvoľna 
začal až po r. 2000. V súčasnosti sú pozorované 
jednotlivé páry, alebo menšie počty hniezdia-
cich párov z viacerých miest a obcí Slovenska, 
kde doposiaľ hniezdenie nebolo evidované. 
V širšom okolí Piešťan v r. 2008 sú to obce 
Ostrov pri Piešťanoch (3 páry), Veľké Orvište 
(3 páry), Bašovce (2 páry, J. Schuchman in 
verb.), v Drahovciach som v r. 2005 evidoval 
2 páry, v 2006 – 3, v 2007 – 3, v Maduniciach 
v 2005 – 2, v 2006 – 2, v Banke pri Piešťanoch v 
2005 – 2, v 2006 – 3, v 2007 – 3. Podľa informá-
cií obdobná situácia je aj v iných mestách a ob-
ciach na Slovensku (Bratislava – V. Kováčiková 
in verb., Dunajská Streda – J. Lengyel in verb., 
Košice – S. Pačenovský in verb.). 

Podobne veľká hniezdna populácia druhu 
v intraviláne mesta ako je v Pieštanoch zatiaľ 

nie je v iných mestách Slovenska známa. 
Predpokladám, že je to do veľkej miery ovplyv-
nené polohou mesta, hlavne piešťanských mes-
tských parkov ako aj kúpeľného parku, ktoré 
priamo nadväzujú na lužné lesy v povodí rieky 
Váh kde druh bežne hniezdi. Avšak je pravde-
podobné, že holubovi hrivnákovi a jeho osídľo-
vaniu miest a obcí sa doteraz na Slovensku 
nevenovala väčšia pozornosť. Je zaujímavé, že 
k synantropizačnému procesu došlo v Českej re-
publike (podobne aj na Slovensku) v porovnaní 
napr. so susedným Nemeckom, alebo Poľskom 
(tam už pred 150 rokmi) veľmi neskoro (Šťastný 
et al. 2006). V uvedených krajinách dosahuje 
hustota hniezdiacich párov v intravilánoch už 
charakter semikoloniálneho hniezdenia. Aký 
trend na Slovensku nadobudne synantropizácia 
holubov hrivnákov sa pravdepodobne prejaví 
v nasledovných rokoch. 
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