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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Rozloha: 110 ha
Nadmorská výška:
195 – 197,6 m n. m.
Lokalizácia:
3 katastrálne územia,
Perín, Chym, Vyšný Lánec
Štatút:
Chránený areál (CHA),
v územnej pôsobnosti
Správy NP Slovenský kras
Rok vyhlásenia: 1987

CHRÁNENÝ AREÁL PERÍNSKE RYBNÍKY

OBEC
PERÍN-CHYM

Milí návštevníci!
Vitajte na území Perínskych rybníkov, kde môžete vidieť
vzácne mokraďové biotopy
a druhy vtákov, ktoré Vám predstavíme na ďalších paneloch.
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Rybníky boli vybudované v 50. rokoch minulého storočia na mieste prírodnej depresie
s pôvodnými močiarmi. Ide o sústavu rybníkov, ktorú tvoria dva veľké rybníky –
severný o rozlohe 62 ha a južný o rozlohe 35 ha. Tretím rybníkom je tzv. komorový
rybník o výmere 6 ha. Celú túto sústavu napája voda z riečky Ida osobitným kanálom,
ktorý je privádzaný z obce Veľká Ida.
CHRÁNENÝ AREÁL predstavuje mimoriadne vzácny biotop pre hniezdenie, migráciu
a zimovanie vodného vtáctva. Spolu s cenným rastlinným spoločenstvom tvorí
ekostabilizačný prvok v poľnohospodársky intenzívne využívanom území Košickej
kotliny. Je zároveň aj súčasťou území NATURA 2000, konkrétne Chráneného vtáčieho
územia Košická kotlina.

Národný park
Slovenský kras

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
– program Podpora najmenej rozvinutých okresov
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Na území platí 4. stupeň ochrany,
preto upozorňujeme návštevníkov, aby neschádzali
území platí
4. stupeň
ochrany,
z trasy cyklochodníka aNa
dodržiavali
nasledovné
opatrenia:

preto je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:
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NÁUČNÝ
Chránené
vtáčie CYKLOCHODNÍK
územie Košická kotlina
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE KOŠICKÁ KOTLINA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Rozloha: 17 354 ha
Štatút:
lokalita NATURA 2000 –
Chránené vtáčie územie
(CHVÚ)
Kód územia: SKCHVÚ009
Rok vyhlásenia: 2008

orol kráľovský

orliak morský

Perínske rybníky
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Predmet ochrany
Chránené vtáčie územie Košická kotlina je vyhlásené za účelom
zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho
Predmet sťahovavých
ochrany
významu a biotopov
druhov vtákov sokola rároha, sovy
vtáčie územie
Košická
kotlina
je vyhlásené
za
dlhochvostej,Chránené
ďatľa hnedkavého,
bociana
bieleho,
prepelice
poľnej, orla
kráľovského a
zabezpečenia
podmienok
ich prežitia
a rozmnožovania.
účelom
zabezpečenia
priaznivého
stavu
biotopov druhov
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vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých
Charakteristika
územia
druhov
vtákov sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedÚzemie CHVÚ
Košická
kotlina
sa
nachádza
južne
od
Košíc
na
hraniciach
kavého, bociana bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského
s Maďarskom, v dvoch orografických celkoch. Kým jej severná časť leží v roa zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
prepelica
poľná
vinatej Košickej kotline, južná časť je tvorená Bodvianskou pahorkatinou.
Charakteristika územia
ďateľ hnedkavý
Územie CHVÚ Košická kotlina sa nachádza južne od Košíc
na hraniciach s Maďarskom, v dvoch orografických celkoch.
Kým jej severná časť leží v rovinatej Košickej kotline, južná
časť je tvorená Bodvianskou pahorkatinou.

Stav podľa veDruh
deckého návrhu, Súčasný stav (páry)
Rybanič a kol. 2003
(páry)
bocian biely
45
30 - 40
ďateľ hnedkavý
30
8 - 16
orol kráľovský
3
4-5
prepelica poľná
100
90 - 110
sokol rároh
4
4-5
sova dlhochvostá
18
9 - 11

sokol rároh

bocian biely

sova dlhochvostá

Charakteristika vtáctva (avifauny)
Košická kotlina je významná predovšetkým pre hniezdenie
dvoch vzácnych druhov dravcov orla kráľovského, orliaka
morského a sokola rároha. Všetkz sú viditeľné v okolí Perínskych rybníkov.
© M. Balla • ŠOP
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Charakteristika vtáctva (avifauny)
Košická kotlina je významná predovšetkým
pre hniezdenie vzácnych druhov dravcov orla
kráľovského, orliaka morského a sokola rároha.
Môžete ich pozorovať aj v okolí Perínskych
rybníkov.
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Na území platí 4. stupeň ochrany,
preto upozorňujeme návštevníkov, aby neschádzali
z trasy cyklochodníka a dodržiavali nasledovné opatrenia:
© M. Balla • ŠOP
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NÁUČNÝ
CYKLOCHODNÍK
Najvzácnejšie
hniezdiče
NAJVZÁCNEJŠIE HNIEZDIČE
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Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) je jediným naším dravcom hniezdiacim v trstinách
rybníkov, močiarov a vodných nádrží. Optimálnym hniezdnym prostredím sú pre ňu
oblasti s mozaikou mokradí a poľnohospodársky využívanej pôdy, kde loví. Na tejto
lokalite pravidelne hniezdi 10-20 párov. Mláďatá kŕmi samica, pričom samec jej prináša
potravu. Samec je pestrejšie sfarbený ako samica a má čierne konce krídel. Hlavnú časť
jej potravy tvoria malé hlodavce a menej aj obojživelníky, ryby a hmyz. Je sťahovavá,
zimuje v Afrike, časť populácie však aj v juhozápadnej Európe.
© M. Balla • ŠOP

Bučiak veľký (Botaurus stellaris) je
vzácny volavkovitý vták. Hniezdi v
porastoch trstiny alebo pálky. Žije skryto,
čomu napomáha aj jeho hnedo-škvrnité
sfarbenie. Preto ho budete skôr počuť
ako vidieť. Nápadný je jeho hlas tzv.
bučanie, ktorým samce lákajú samičky a
obhajujú teritórium. Jeho potravou sú
ryby, žaby, červy, mäkkýše a hmyz. Je
sťahovavý, zimuje prevažne v západnej
a južnej Európe. V malom počte na
Slovensku prezimuje pri nezamŕzajúcich
vodách. Jeden pár tu pravidelne hniezdi.

OBEC
PERÍN-CHYM

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) je náš najmenší
volavkovitý vták. Je pestrejšie sfarbený ako bučiak veľký.
Žije v hustom trstí, močiaroch, brehoch vôd skrytým
životom. Ozýva sa ďaleko počuteľným pomerne hlbokým
hlasom. Potravou sú drobné ryby, obojživelníky a vodný
hmyz. Zimuje v Afrike, južne od Sahary. Do košickej kotliny
prilietajú prvé jedince na konci apríla a po vyhniezdení do
konca augusta odletia.
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Chochlačka bielooká (Aythya nyroca) patrí k najvzácnejším druhom
potápavej kačice hniezdiacej na Perínskych rybníkoch. V červenom
zozname vtákov Slovenska je zaradená medzi silne
ohrozené druhy. Jej spoločenská hodnota je 5990 €. Obe
pohlavia majú telo gaštanovohnedé s bielym bruchom,
ale samice majú matnejšie farby. Samec má výrazné,
svetlé oči. Živí sa prevažne rastlinnou potravou. Hniezdi v hustých
zárastoch ostríc, tráv alebo trsti. Hniezdi tu minimálne jeden pár.
Je to sťahovavý druh. Zimuje v Stredomorí a v Afrike.

Volavka purpurová (Ardea purpurea)
je o niečo menšia a tmavšia ako u nás
najrozšírenejšia volavka popolavá. Z Afriky
k nám prilieta na jar v apríli. Jej hniezdnym
biotopom sú rozsiahlejšie močiare s
porastom trsti. Hniezdo si obvykle stavia na
polámaných steblách trsti a pálky. Potravu
si hľadá v plytkej vode a na vlhkých lúkach.
Na svoju korisť dokáže dlho a nehybne
vyčkávať. Živí sa rybami, obojživelníkmi,
plazmi a bezstavovcami.

Na území platí 4. stupeň ochrany,
preto upozorňujeme návštevníkov, aby neschádzali
z trasy cyklochodníka a dodržiavali nasledovné opatrenia:
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NÁUČNÝ
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Čo sa skrýva
v trstine?
ČO SA SKRÝVA V TRSTINE?
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Trasochvost žltý (Motacilla flava) obýva vlhké
lúky pri jazerách a rybníkoch. Má výrazné žltozelené sfarbenie. Jeho charakteristickým
znakom je veľmi dlhý chvost, v porovnaní
s veľkosťou tela, ktorý je neustále v pohybe.
V apríli po prílete z Afriky sa samček z vyvýšeného miesta prenikavo ohlasuje „cír-cír-cír“
a volá samičku na párenie. Hniezdi na zemi
vo vyššej tráve na poliach v okolí rybníkov.
O mláďatá sa starajú obaja rodičia. Je
sťahovavý, zimuje v južnej časti Afriky.
Na rybníky sa zlietavajú podvečer, kde
v stovkách bezpečne prenocujú v hustom
poraste trstiny.
© Frebeck • commons.wikimedia.org
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Trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus) je najväčší z našich trsteniarikov.
Hniezdi v porastoch trstiny a pálky rybníkov
a vodných tokov. Hlboké hniezdo v tvare
košíka, zväčša uchytené medzi stonkami
nad hladinou, stavia samička. Stáva sa, že
im do hniezda vloží svoje vajíčko kukučka.
Trsteniarik upozorní na seba veľmi hlasným
spevom, pri ktorom často vystupuje po
steble tŕstia až na vrchol, takže sa dá ľahko
spozorovať. Živí sa hmyzom a všetkými jeho
štádiami. Je sťahovavý, zimuje v južnej
Afrike, prvé samce prilietajú na lokalitu
v polovici apríla.

Fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)
patrí medzi naše vzácne a zriedkavé
druhy. Na lokalite sa vyskytuje
celoročne. Obe pohlavia sa v zafarbení
výrazne líšia. Dospelý samec má po
stranách sivo sfarbenej hlavy výrazné
čierne fúzy a samica je skôr jednofarebne
hnedá s bledým bruškom. Hniezdo
umiestňujú v hustej trstine. Živia sa
hmyzom a jeho larvami a na jeseň
a v zime semenami trstiny a pálky.
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Kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus) je drobný vták príbuzný sýkorkám. Obýva okolie
stojatých aj tečúcich vôd. Na hniezdenie
preferuje vŕby a topole. Samec kúdeľníčky je
bezkonkurenčný staviteľ a architekt hniezd.
Na tenkom konári nad vodou zavesené
a uzavreté hniezdo s tunelovitým vchodom
patrí medzi tie najkrajšie a najdokonalejšie.
Je vypletené z tráv a „vaty“ z nažiek vŕby
a topoľa. Postaví aj viac hniezd za sezónu
a môže mať viac samíc naraz. Živí sa drobným
hmyzom a larvami. Je sťahovavý, zimuje
v Taliansku a Francúzsku. Niekoľko jedincov
na rybníkoch aj prezimuje.
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Svrčiak
slávikovitý
(Locustella
luscinioides) potrebuje k úspešnému
zahniezdeniu stálu hladinu vody s hustým porastom trstiny alebo pálky.
Hniezdo si stavia blízko povrchu vody.
Spravidla hniezdi dvakrát ročne. Jeho
monotónny spev pripomínajúci hlas
navijaka udice môžete počuť cez deň
i v noci. Živý sa pavúkmi a hmyzom
v rôznych štádiách vývoja, ktoré zbiera
z vodných rastlín alebo vodnej hladiny.
Zimuje v Afrike.

Na území platí 4. stupeň ochrany,
preto upozorňujeme návštevníkov, aby neschádzali
z trasy cyklochodníka a dodržiavali nasledovné opatrenia:

