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Slovakia is home to 217 bird  
species that regularly nest here. 
Up to 150 of them leave for the 
winter to return with the arrival 
of spring. Several important  
migration routes run through  
the country.

Electrification of the country 
brought the construction 
of above ground transmission 
and distribution network 
supplying electricity from power 
plants to consumers, thus also
to our households.

Slovensko je domovom 217  
vtáčích druhov, ktoré tu pravidelne 
hniezdia. Až 150 z nich na zimu 
odlieta, aby sa vrátili s príchodom 
jari. Krajinou prechádza niekoľko 
významných migračných ciest  
sťahovavého vtáctva. Svoje trasy 
majú geneticky zakódované  
a putujú nimi už veľmi dlho. 

Elektrifikácia územia so sebou 
priniesla výstavbu nadzemných 
elektrických vedení, ktorými 
prenosová a distribučná sieť 
privádza elektrinu z elektrární 
k spotrebiteľom, teda aj do  
našich domácností.

Prelet nad bezpečným miestom
Film ktorý vznikol vďaka projektu LIFE Energia

Flying over a safe place
Movie, prepared under the LIFE Energy project



Sokol rároh
saker falcon
Falco cherrug

Hus malá
lesser white 
-fronted goose
Anser erythropus

Chochlačka bielooká
ferruginous duck
Aythya nyroca

Chrapkáč poľný
corncrake
Crex crex

Sokol kobcovitý
(červenonohý)
red-footed falcon
Falco vespertinus

Orol kráľovský
imperial eagle
Aquila heliaca

Orol krikľavý
lesser spotted eagle
Clanga pomarina

Bučiak trsťový
great bittern
Botaurus stellaris

Krakľa belasá
european roller
Coracias garrulus

Kormorán malý
pygmy cormorant
Microcarbo pygmaeus

10 cieľových druhov, globálne ohrozených, s výskytom v EÚ
10 target species, globally endangered, priority in EU

Podporiť hniezdenie a potravné 
možnosti. Improve breeding  

and feeding conditions.

Zlepšiť úroveň rehabilitácie 
zranených jedincov. 

Improve treatment for injured 
individuals.

2

Prehĺbiť poznatky o nárazoch vtáctva  
do elektrických vedení a zabezpečiť 

preventívne opatrenia. 
Improve knowledge about collisions 
of birds with powerlines and take 

preventive measures.
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LIFE ENERGIA–HLAVNÉ CIELE
LIFE ENERGY–MAIN GOALS
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35 tisíc kilometrov elektrických vedení na slo-
venskom území je ako vzdialenosť na južný pól 
a späť. Keď celú krajinu pretla hustá sieť drôtov, 
vtáky sa ocitli v bludisku prekážok. Po zásahu 
prúdom alebo po náraze do vedenia ich tu 
zahynie najmenej 13 tisíc každý rok. Na celom 
svete je to aj niekoľko miliónov obetí ročne.

Interakcie vtáctva môžu dokonca spôsobiť aj 
výpadky dodávky elektrickej energie.

Vplyvu elektrických vedení na vtáctvo sa na 
Slovensku venuje pozornosť približne od 80-
tych rokov 20. storočia. Na výskume proble-
matiky a vývoji riešení dnes s odborníkmi zo 
štátnych i mimovládnych organizácií spolu-
pracujú všetky energetické spoločnosti (čo 
je svetový unikát).

Doposiaľ najrozsiahlejším projektom, aký sa 
na Slovensku venoval tejto otázke, je LIFE Ener-
gia, realizovaný od 1. septembra 2014 do 31. 
decembra 2019. Nasledujúci text tak obsahuje 
najnovšie poznatky.

Projekt LIFE Energia prebiehal v 13 Chránených 
vtáčích územiach (CHVÚ) s najväčšou koncen-
tráciou vtáctva a významom z hľadiska migru-
júcich druhov. Lokality sú súčasťou najväčšej 
siete chránených území na svete - Natura 2000 
a boli vyhlásené pre ochranu významných dru-
hov v zmysle Smernice o vtákoch.

There are now 35 thousand km of power lines 
all over Slovakia. The whole country is woven 
with a dense network of cables. The birds are 
trapped. Collisions with power lines and elec-
trocutions account for more than ten thousand 
bird deaths every year. All over the world this 
amounts to several million victims a year.

Interactions of birds with powerlines can result 
in power outages.

In Slovakia the focus is given to the topic since 
1980s. All power supply companies cooperate 
nowdays with nature conservation experts on 
research and development of new solutions.

The largest project of its kind in Slovakia up 
till now was the LIFE Energy, implemented be-
tween September 2014 and December 2019 in 
13 Special Protection Areas (SPAs), part of the 
largest network of protected areas in the world 

- Natura 2000, declared for the conservation of 
important species under the Birds Directive.

SK EN
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In 15 months over 80 trained field assistants 
surveyed 6 235 km of power lines, with 65 
000 records and 140 000 pictures. The field 
work followed a strict methodology and was 
sometimes very difficult. 4 353 carcasses of 
84 bird species were identified. 77 % of them 
were electrocuted and 23% died after collision.

Birds of prey are the most common victims 
of electrocution, including rare species. Co-
operation with the electric companies is thus 
crucial. To prevent birds from electrocution, 
special constructions and products are used 
that enable safe perching or prevent it at all. 
Over 400 dangerous utility poles were de-
tected under LIFE Energy within the breeding 
territory of saker falcon and imperial eagle. 
Electric companies took immediate action. 
Collisions have not been studied in Slovakia 
before and were in the centre of attention of 
LIFE Energy.

SK EN

V priebehu 15 mesiacov realizovalo vyše 80 
špeciálne vyškolených terénnych pracovníkov 
prieskum na dĺžke 6 235 km vedení. Zozbiera-
ných bolo 65 000 údajov a 140 000 fotografií.
Práca v teréne bola niekedy poriadne dob-
rodružná a náročná, metodika jasne daná  
a neúprosná. Pod skúmanými vedeniami sme 
našli 4 353 usmrtených jedincov 84 druhov 
vtáctva. Až za 77 % všetkých obetí boli zod-
povedné zásahy elektrickým prúdom. Toto 
riziko vzniká na podperných stĺpoch vedenia 
typu 22 kV, keď vtáctvo prepojí fázové vodiče 
pri dosadnutí. Zásah prúdom vo všeobecnosti 
najviac ohrozuje dravce, v našich podmienkach 
najčastejšie myšiaka lesného a sokola myšiara. 
Obeťami sú aj vzácne druhy, spolupráca s ener-
getickými spoločnosťami je kľúčová.

Využívajú sa prvky, ktoré umožnia vtákom bez-
pečne pristáť alebo im v tom zabránia, tiež 
špeciálne navrhnuté typy konzol a rôzne izolácie 
na prekrytie nebezpečných častí stĺpu. Vďaka 
LIFE Energia sme v teréne odhalili vyše 400 
rizikových stĺpov blízko hniezd sokola rároha 
a orla kráľovského, kde energetiky okamžite 
prijali opatrenia. Ďalším spôsobom interakcie 
vtáctva s vedením sú nárazy, zodpovedné pri-
bližne za 23 % obetí elektrických vedení. Tento 
faktor sa na Slovensku doposiaľ detailne nepo-
sudzoval, preto bol ústrednou témou projektu 
LIFE Energia.
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The great bustard has limited manoeuvrability 
with its up to 18 kg, and it's not very good at 
avoiding obstacles. The power lines were one 
of the reasons of a rapid decline of population 
and present seldom nesting in Slovakia. Any 
dangerous power line nearby a water habitat 
represent high risk of collisions due to the 
increased concentration of wild birds here.

Wetlands attract many species. Any nearby 
power lines represent a risk of collisions due to 
the increased concentration of wild birds here. 

Flying birds collide with power lines because 
they don't see them in time. The biggest risk 
is during reduced visibility, for example at twi-
light, during the night, or in fog. Collision with 
a power line is usually fatal for most birds. 
Those which survive need immediate help.

SK EN

Drop fúzatý je najťažší európsky lietajúci vták, 
môže vážiť až 18 kg. Preto má zníženú ma-
névrovaciu schopnosť a ťažko sa vyhýba pre-
kážkam. Ešte koncom 19. storočia bola jeho 
slovenská populácia odhadovaná až na 2 400 
jedincov. Dnes tu hniezdi len ojedinele a pra-
videlný výskyt je limitovaný na jedinú lokalitu 
v celej krajine. Dôvodom boli okrem iného aj 
drôty elektrických vedení, do ktorých letiace 
dropy narážali. 

Medzi obeťami nárazov mali podľa monitoringu 
LIFE Energia dominantné zastúpenie vodné 
druhy (labute, kačice, volavky). Vodné prostre-
die je pre viaceré druhy nesmierne atraktívne 
z hľadiska potravy. Ak je blízko nebezpečné 
elektrické vedenie, zvýšená koncentrácia vtác-
tva znamená viac kolízií.

Letiace vtáky do vedení narážajú, pretože si ich 
nevšimnú včas. Najväčšie riziko je pri zníženej 
viditeľnosti, napríklad za šera alebo počas noci, 
prípadne v hmle. Nepríjemné tiež môže byť 
protisvetlo, obzvlášť pri východe a západe sln-
ka. Menej ostražité sú vtáky zaujaté napríklad 
lovom či svadobnými letmi. Pre väčšinu vtákov 
sa náraz do vedenia stane osudným. Tie, ktoré 
prežijú, potrebujú okamžitú odbornú pomoc.

drop fúzatý

great bustard
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V rámci projektu bola zrekonštruovaná jedna 
veľká rehabilitačná stanica v zariadení UVLF 
v Rozhanovciach, zvýšil sa i štandard ošetrovní. 
V rámci záchranných staníc ŠOP SR boli posta-
vené dve voliéry a zakúpené nové vybavenie. 
Celkovo sme zlepšili podmienky v deviatich 
staniciach pre zranené a inak hendikepované 
živočíchy. Počas projektu sme v projektových 
rehabilitačných staniciach pomohli 2 607 je-
dincom, polovicu z nich sa po liečbe podarilo 
vrátiť do voľnej prírody.

Cieľom monitoringu bolo určiť, ktoré spomedzi 
všetkých skúmaných vedení typu 22 kV a 110 
kV predstavujú najväčšie riziko pre vtáctvo 
z hľadiska nárazov. Tam boli sústredené preven-
tívne opatrenia — inštalácia prvkov zvyšujúcich 
viditeľnosť drôtov.

Ak by mali byť prvky umiestnené na celý rozsah 
skúmaných vedení, náklady energetík by sa 
vyšplhali na 40 miliónov €. Vďaka projektu to 
bolo podstatne menej. Vyvinuli sme špecifickú 
metodiku, ktorá umožňuje optimálne posúdiť 
rôzne faktory prostredia (typ reliéfu, spôsob 
využitia krajiny, údaje o výskyte vtáctva a i.) 
a na základe výpočtov identifikovať konkrétne 
úseky, kde existuje nebezpečenstvo stretu 
vtáctva s vedeniami. Vznikne takzvaná mapa 
potenciálne rizikových lokalít. Na tie sa potom 
sústredí pozornosť pri terénnom prieskume, 
kedy sa pri kontrole vedení skúma počet náj-
dených jedincov, identifikácia druhu, predpo-
kladaná doba incidentu, poloha voči vedeniu 
a mnoho iných premenných.

One large rescue centre was reconstructed, 
two new aviaries were built and conditions 
were improved in 9 centres in total under the 
project. 2 607 individuals were provided spe-
cial treatment during the project lifetime, half 
of them returned to the wild.

The aim of the field survey was to detect the 
most risky out of all surveyed 22 and 110 kV 
power lines. Here the flight diverters were in-
stalled to prevent birds from collisions.

If the diverters were to be placed on the entire 
range, the costs of electric companies would 
rise to € 40 million. Thanks to the project it was 
significantly less. A specialized methodology 
we developed enables to consider various 
factors and determine the potentially risky 
power lines. Here the field survey is focused 
to select the top priorities.

SK EN
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Bird flight diverters installed on hot spots in-
crease visibility of power lines for birds that 
can avoid the obstacle in time. Especially im-
portant are on migration routes, breeding sites, 
foraging habitats. Three products were used, 
safe areas can be found in a map on project 
web site or under the QR code.

The project has inspired development of two 
new FireFly installation devices in Slovakia  

- a technically adapted drone and a wire-moving 
machine. 550 trees were planted near dan-
gerous power lines to  support the effect of 
continuous woodland that birds tend to fly 
above and thus avoid also the lines.

SK EN

Tri typy špeciálnych prvkov na miestach, kde 
dochádza k tragédiám, zvýšia viditeľnosť vede-
ní pre vtáky a tie sa im stihnú vyhnúť. Najväčší 
význam majú v územiach, ktorými prechádzajú 
migračné trasy, v hniezdnych či potravných 
biotopoch a tam, kde vtáctvo odpočíva.

Lokality nájdete v takzvanej mape ekologizo-
vaných úsekov na projektovom webe alebo po 
načítaní QR kódu.

Vďaka projektu boli vyvinuté dve zariadenia na 
inštaláciu prvku FireFly – technicky prispôso-
bený dron a prístroj pre pohyb po vodičoch. Po-
zitívny efekt majú aj súvislé plochy so stromami 
(vetrolamy, remízy), v blízkosti elektrických 
vedení. Ak sú stromy vysoké a porast dosta-
točne hustý, vtáky ho nadletia, čím sa zároveň 
vyhnú drôtom. V rámci projektu sme vysadili 
v okolí kritických úsekov vedení 550 stromov. 
Obnovený porast poslúži i na hniezdenie.



18 19

Ako kompenzácia nedostatku prirodzených 
hniezdnych možností pribudlo 55 hliníkových 
búdok na stožiaroch a 40 prútených hniezdnych 
podložiek na stromoch.

Podložky boli vyrobené pre sokola rároha a orla 
kráľovského. Záujmu sa teší približne polovica, 
využil ich najmä myšiak lesný, výr skalný či 
sokol myšiar.

Búdky boli obsadené okamžite po umiestnení 
– prevažne sokolom myšiarom a na našu veľkú 
radosť v ôsmich hniezdil v roku 2019 aj sokol 
rároh, ktorého populácia na Slovensku je veľmi 
krehká.  Apropos vedeli ste, že žiaden zo sokolov 
si nestavia vlastné hniezdo?

40 artifical nests were installed for saker fal-
con and imperial eagle. About half of it was 
occupied — by common buzzard, eagle owl 
and common kestrel.

To support the fragile population of saker fal-
con, 55 nest boxes were placed on electric 
pylons and occupied immediately — by a com-
mon kestrel. The target species was nesting 
in 8 boxes in 2019.

SK EN
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Najdôležitejšou potravou viacerých dravcov 
bol kedysi syseľ pasienkový. Z mnohých miest 
vymizol, pretože pasienky nahradili rozľahlé 
polia, chémia a nové metódy hospodárenia. 
Ako napovedá jeho druhové pomenovanie, na 
svoj život potrebuje nízky, pravidelne kosený, 
alebo spásaný porast.

Po doterajších úspechoch a obnove niekoľkých 
historických lokalít, bolo v LIFE Energia našim 
cieľom vrátiť toto krásne a užitočné zvieratko 
späť do krajiny na dvoch miestach v Sloven-
skom krase. Plochy vyčistené od drevín sme 
pravidelne kosili projektovým traktorom.

V Gemerskej Hôrke sme prišli doslova v posled-
nej chvíli — v roku 2015 tu prežívalo posledných 
16 sysľov. Vďaka zväčšeniu rozlohy vhodného 
biotopu z 1 hektára na 4 bola v roku 2018 po-
pulácia už na úrovni 100 jedincov. Od roku 
2019 riešime situáciu so vzácnym predátorom 

— mačkou divou, ktorá znížila stav na 50 sysľov. 
Druhou lokalitou bol Hrhov, kde sme sa dostali 
z 3 na 7 hektárov a populácia sysľa narástla od 
roku 2015 zo 75 na 1 000 jedincov v roku 2019. 
Sysľom sme pomáhali aj prikrmovaním. Vďa-
ka tomu mali viac mláďat, zvýšila sa i úroveň 
prežitia po hibernácii (zo zimného spánku sa 
na jar zobudilo vyše 80 % jedincov).

Providing supplementary food (sunflower, 
seeds, apples) has resulted in more juveniles 
and higher survival rate after hibernation (over 
80 %). In the past, the European ground squir-
rel— souslik, was an important prey of some 
species of birds of prey. 

After the farming in the land was intensified 
and pastures were destroyed or abandoned, 
the souslik has disappeared from many places. 
Several historical sites have been restored with-
in previous projects. Under the LIFE Energy we 
focused on proper management on two sites 
in SPA Slovenský kras, especially by cleaning 
from bushes and mowing. 

At Gemerská Hôrka we prevented the souslik 
from extinction. In 2015 only 16 individuals 
were found here. We increased the area of 
suitable habitat from 1 to 4 hectares and the 
population to 100 individuals in 2018. Since 
2019 we search for solution to mitigate influ-
ence of a wildcat — decrease of the population 
to 50. At Hrhov the area was increased from 3 
to 7 hectares and population has grown from 
75 in 2015 to 1 000 in 2019.

SK EN

HRHOV
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Získali sme pozoruhodné výsledky, mnohé 
veci neboli doteraz na Slovensku skúmané. 
Viaceré naše výstupy sú ojedinelé dokonca 
aj na medzinárodnej úrovni. Napríklad to, že 
sme po umiestnení prvkov pozorovali a vyhod-
nocovali reakcie vtáctva. 

Počas systematického monitoringu sme za-
znamenali takmer 42 000 reagujúcich jedincov   

— vďaka prvkom vedenie najčastejšie nadleteli. 
Len máloktoré zmenili smer letu, podleteli 
prekážku, alebo ich trasa viedla pomedzi drôty. 
Tieto zmeny správania boli badateľné vo väčšej 
vzdialenosti od bariéry, než v prípade vedení 
bez prvkov. Účinnosť opatrení sme hodnotili 
aj na základe počtu nájdených uhynutých je-
dincov na danom úseku pred umiestnením 
odkloňovačov a následne po inštalácii. Spo-
ľahlivosť všetkých troch použitých prvkov je 
v našom prípade vysoká — viac ako 90 %.

Vedení, ktoré si vyžiadali najviac obetí, sa už 
vtáky nemusia obávať. Na úsekoch v rozsahu 
82 km pribudlo bezmála 9 000 výstražných 
prvkov. Každý rok tak chránime pred nárazom 
minimálne 600 vtákov v spoločenskej hodnote 
700 000 €, vrátane cieľových druhov projektu. 
Do nákupu prvkov a ich inštalácie investovali 
energetiky 0,5 mil. €, čo je len 1,25 % zo sumy 
na zabezpečenie celého skúmaného rozsahu 
(40 mil. €).

We gathered a lot of unique, remarkable results. 
During the post-installation survey of power 
lines we observed 42 000 of reactions of birds, 
majority of them flew above the obstacle. Their 
change of behaviour/direction was recorded 
sooner than in case of non visible lines. The ef-
ficiency of diverters was also considered based 
on carcasses found and has exceeded 90%.

About 9 000 diverters were placed on 82 km of 
the most dangerous power lines that are now 
safe for birds. Each year at least 600 birds is 
saved in social value of € 700 000, including 
the target species. The electric companies 
invested € 0,5 mil., i.e. only 1,25 % of amount 
necessary if mitigating the whole surveyed 
range (€ 40 mil.).

SK

EN



24 25

* LIFE13 NAT/SK/001272 
Energia v krajine – elektrické vedenia 
a ochrana prioritných druhov vtákov  
v územiach Natura 2000

* LIFE13 NAT/SK/001272 
Energy in the land – power lines 
and conservation of priority bird 
species in Natura 2000 sites

SK EN

Štefan H.

Gabriela A.

 Adam D.

Stratil som mnoho 
topánok a ponožiek, 

získal osobnú 
hrdosť, že som mohol 
prispieť k dobrej veci 

a ochrane prírody.

Bola to pre mňa
tá najlepšia práca, akú 
som kedy v živote mal.

Získala som vedomie, 
že práca, ktorú robím 

má zmysel.

Okrem práce s verejnosťou boli výsledky pro-
jektu prezentované vedeckými článkami, prí-
spevkami na národných aj medzinárodných 
podujatiach, v strategických dokumentoch, 
odborných posudkoch. Patrí sem Príručka 
vypracovaná pre zvýšenie ochrany vtáctva 
na elektrických vedeniach na Slovensku ale-
bo koncepcie pre oblasť Dunaja či Karpatský 
euroregión. 

Tvárou projektu LIFE Energia sa stala Dorota 
Nvotová, ktorá sa v teréne zúčastnila viacerých 
aktivít. Jej zážitky a všetky dôležité skutoč-
nosti o projekte prezentuje film „Prelet nad 
bezpečným miestom.“

LIFE Energia* spoločne realizovala Ochrana 
dravcov na Slovensku, Západoslovenská distri-
bučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach (UVLF) a Štátna ochrana prírody 
SR (ŠOP SR), s finančnou podporou Európskej 
únie v rámci programu LIFE a Ministerstva 
životného prostredia SR.

Besides PR activities the results were present-
ed via scientific articles, presentations, expert 
statements and important documents such 
as the Guidelines to increase safety of birds 
on power lines in Slovakia and Strategies for 
Danube and Carpathian region.

A famous actress Dorota Nvotová was involved 
in work in the field and other project actions. 
Her experience and all information about the 
project is presented in a movie “Flying over 
a safe place.”

LIFE Energy* was implemented by Raptor 
Protection of Slovakia, Západoslovenská dis-
tribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, 
a.s., The University of Veterinary Medicine and 
Pharmacy in Košice (UVLF) and State Nature 
Conservancy of the SR (SNC), with financial 
contribution of European Union under the LIFE 
programme and the Ministry of environment 
of the SR.
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TEXT
Lucia Deutschová, Marek Gális 
a ďalší členovia projektového tímu. 
(and other members of project team).

FOTO
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Ján Svetlík
Marek Szabo 
Ján Šmídt
UVLF
VSD

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami zlepšujú 
podmienky pre voľne žijúce vtáctvo. 

Special thanks to everyone helping us to 
improve conditions for birds in wild nature.

www.lifeenergia.sk | www.facebook.com/lifeenergia.sk

energiaLIFE


