
Projekt LIFE Danube Free Sky 
na Slovensku

Projekt LIFE Danube Free Sky koordinuje Ochrana dravcov na Slovensku, aktivity na slovenskom území 
sa realizujú v ofi ciálnej spolupráci s dlhoročnými partnermi pri ochrane vtáctva: Slovenskou elektri-
začnou prenosovou sústavou, a.s. a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Projekt LIFE Danube Free Sky, 
LIFE19 NAT/SK/001023 “Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj”, podporila Európska únia 
v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR. Trvanie projektu: 09/2020 - 02/2026. VIAC INFORMÁCIÍ
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Projekt prispieva k zlepšeniu podmienok 
pre vtáctvo v 6 chránených vtáčích územiach, 
ktoré sú súčasťou siete Natura 2000.

1 – Záhorské Pomoravie 
2 – Malé Karpaty 
3 – Sysľovské polia 
4 – Lehnice 
5 – Ostrovné lúky 
6 – Dolné Považie

Územie 
realizácie 
projektu

Chránené 
vtáčie územie 
(CHVÚ)

Dunaj

11
Malacky

Dunajská Streda

Komárno

Úvodný monitoring celkom 225 km 
elektrických vedení pre určenie prioritných 
oblastí stretov vtáctva s elektrickým vedením.

Inštalácia tzv. odkloňovačov letu vtáctva – 
prvkov pre zvýšenie viditeľnosti na 73 km 
najrizikovejších úsekov z pohľadu nárazov.

Izolácia 370 najnebezpečnejších 
konštrukcií stĺpov 22 kV vedenia 
v prioritných oblastiach sokola 
rároha a orla kráľovského.

Zmena viac ako 10 hektá-
rov ornej pôdy na hranici 
CHVÚ Ostrovné lúky na 
trávny porast s cieľom vy-
tvoriť vhodné a trvalé po-
travné možnosti a prilákať 
do tejto oblasti druhy ako 
orol kráľovský, sokol rároh 
a sokol červenonohý.

Pilotný monitoring 
10 km elektrifi kovaných 
železničných vedení 
na zistenie 
ich rizikovosti 
pre vtáctvo.

Umiestnenie vysielačky na mláďatá 
sokola rároha a orla kráľovského 
(spolu 12) a následné využitie údajov 
o ich pohybe pri určení prioritných 
zón pre ekologizáciu elektrických 
vedení.

Kľúčové aktivity

Bratislava

Hlavné cieľové druhy, ktorým projekt prospieva:

orol kráľovský

drop veľký (fúzatý)

bučiak veľký (trsťový)

krakľa belasá

sokol rároh

Sokol kobcovitý (červenonohý)
(Falco vespertinus) 
je najvzácnejším sokolom hniezdiacim na Slo-
vensku. Ako všetky dravce, aj sokol červenono-
hý s obľubou využíva na dosadanie stĺpy 22 kV 
v poľnohospodárskej krajine, ktoré vtáctvu na-
hrádzajú absentujúce stromy a kroviny. S tým je 
spojené zvýšené riziko vážnych zranení a usmr-
tení v dôsledku zásahu prúdom. Opat renia 
v podobe ekologizácie rizikových stĺpov distri-
bučných vedení 22 kV, prijaté v rámci pro jektu, 
majú za cieľ zvýšiť populáciu aj tohto druhu.


