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Lesníci zachraňujú lesných spevavcov 
 

- „Pomáhame vtáctvu našich lesov“ – projekt štátneho podniku LESY SR pre systematickú 

pomoc vtáctvu manažovaných lesov 

- Lesníci pomáhajú prežiť zimu nielen poľovnej zveri ale aj ostatným obyvateľom lesa 

- Ročne vyrobia a v lese umiestnia stovky vtáčích búdok a kŕmidiel 

 

V Banskej Bystrici 13.11.2017 

Lesníci každoročne pripravujú krmivo a zabezpečujú podmienky pre lepšie prežitie poľovnej zveri. 
Okrem toho počas celého roka zabezpečujú rezivo na výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel, ktoré 
v rámci rôznych aktivít umiestňujú aj do lesného prostredia. 
 
„Rozhodli sme sa venovať zvýšenú pozornosť problematike hniezdenia dutinových hniezdičov 
v lesoch manažovaných štátnym podnikom,“ konštatuje generálny riaditeľ štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky Marian Staník. „Do lesov budeme postupne umiestňovať vo väčšom 
množstve práve ornitologické búdky. Začíname typom sýkorník veľký. Tieto budú slúžiť na 
hniezdenie viacerých druhov malých spevavcov, a tiež poskytnú vhodné podmienky pre ich úkryt 
počas zimy“ dodáva.  
 
Spomínané búdky budú lesníci čistiť pravidelne v jesennom období, čím sa zníži riziko zaplnenia 
búdok stavebným materiálom, ako sa to deje v mnohých prirodzených dutinách stromov, čím 
dutiny prestávajú plniť potrebné funkcie. Čistenie búdok zníži riziko parazitácie, nakoľko stavebný 
materiál potrebný pri tvorbe hniezd je mnohokrát kontaminovaný rôznymi druhmi roztočov 
a iných parazitov. Tieto následne zhoršujú zdravotný  stav jedincov, ktoré dutiny obývajú, 
prípadne ich navštívia. Dá sa povedať, že z tohto hľadiska je používanie vtáčích búdok  
na hniezdenie pre vtáky omnoho hygienickejšie ako opätovné osídľovanie nečistených dutín. 
 
Lesníci prispievajú k zvýšeniu percenta prežitia jednotlivých druhov. Ornitologické búdky, ktoré 
LESY SR osádzajú, dokážu aj bez akéhokoľvek prírodného materiálu vo vnútri, poskytnúť 
postačujúci úkryt pred zimou a nevhodnými klimatickými podmienkami pre  lesné druhy 
operencov. „Prevažnej časti verejnosti možno nie je známe, že tuhé zimy neprežije až 80 % 
mladých sýkoriek, u dospelých sa percento šance na prežitie pohybuje v rozpätí 30-60%. Tieto čísla 
sú alarmujúce. Aj preto sme sa rozhodli, že budeme pri umiestňovaní vtáčích búdok v nami 
manažovaných lesoch pristupovať systematickejšie a vytvorili sme projekt Pomáhame vtáctvu 
našich lesov“, doplňuje svoje vyjadrenie generálny riaditeľ LESOV SR.  
 

Oficiálne tento projekt štartujeme v Sobraneckých kúpeľoch dňa 16.11.2017. 
   


