
 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

1 

100 

Vanellus 10 
 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu 

bahňáků v ČR 

  (SVOB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracovní skupiny České společnosti 

ornitologické (ČSO) 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

2 

100 

© Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), pracovní skupina České společnosti 

ornitologické (ČSO)  

ISSN 2336–1174  

                                                                                                          V Českých Budějovicích 17. 12. 2015  

Vanellus je popularizačně odborný časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), 

pracovní skupiny České společnosti ornitologické (ČSO). V časopisu Vanellus jsou v českém jazyce 

uveřejňovány recenzované odborné články (výsledky vědecké práce, review, úvahy), zajímavá 

pozorování, kroužkovací zprávy, postřehy z konferencí, cestopisné, fotografické a další příspěvky týkající 

se skupiny bahňáků v jejím tradičním pojetí. Pokyny pro autory jsou ke stažení zde: 

http://svob.czweb.org/data/data/vanellus/Vanellus_pokyny_pro_autory_final_2015.pdf.  

Libovolný článek nebo jeho části lze volně využít k nekomerčním účelům (např. výuka). Vždy je však 

potřeba uvést autora článku a © Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB). Časopis Vanellus 

je rovněž možno šířit mezi další příznivce bahňáků a tím propagovat činnost SVOB.  

Vanellus vzniká v elektronické verzi pro členy SVOB a všechny příznivce bahňáků. Autorem loga SVOB 

je Pavel Jakeš a fotografie vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na přebalu Pavel Ondra.  

Editor: Vojtěch Kubelka  

Grafická úprava: Martina Nacházelová  

Jazyková spolupráce: Pavel Ondra  

 

 

Toto jubilejní číslo je věnováno památce předního českého bahňákáře Pavla Žďárka. 

 

Pavel Ždárek s mladým vodoušem kropenatým, snímek z pozůstalosti, autor fotografie neznámý. 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

3 

100 

Obsah 
Slovo úvodem (Vojtěch Kubelka)  ....................................................................................................... 5 

Bahňáci – od běžných druhů po nejvzácnější zatoulance – čím jsou výjimeční a jak je určovat?  

(Pavel Žďárek, Václav Koza & Vojtěch Kubelka)  ............................................................................. 9 

Bahňákářský víkend 2014 (Vojtěch Brlík, Martina Nacházelová & Martin Sládeček)  ..................... 35 

Postřehy z mezinárodní bahňákářské konference v Estonsku (Zuzana Karlíková)  ............................ 37 

Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2014 (Michal Pakandl)   .......................................................... 40 

Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2013 (Jaroslav Cepák)  ........................................... 53 

Příběh pražského ústřičníka aneb má smysl kroužkovat i vzácné druhy bahňáků?  

(Radek Lučan & Martin Kodera)  …………………………………………….................................... 59 

Průtah kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) na území České republiky (Michal Pakandl)  ................. 62 

Poznámky k hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na Třeboňsku v letech 2001–2015 

(Jaroslav Cepák)  ................................................................................................................................. 66 

Historické doklady hnízdění kulíka hnědého (Eudromias morinellus) z Krkonoš do roku 1950  

(Jiří Mlíkovský)  .................................................................................................................................. 70 

Výskyt kulíka hnědého (Eudromias morinellus) v ČR v letech 2001–2015 (Vojtěch Kubelka)  ....... 73 

Duchové hor (Miroslav Šálek)  ………………………………………………………………….….. 80 

Nektarivorní bahňák objeven – nevšední příběh z tropické Polynésie (Vojtěch Kubelka)  ................ 97 

Mapování hnízdišť čejek chocholatých – výsledky 2014  

(Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník, Radka Piálková & Miroslav Šálek)  ........................................ 104 

Agroenvironmentální opatření pro čejku na orné půdě: co nového po roce?  

(Radka Piálková, Václav Zámečník & Miroslav Šálek)  ………………….……..…………….......... 109 

Výskyt vzácnějších druhů bahňáků na střední Moravě do roku 2014  

(Lubomír Doupal & Jiří Šírek)  ........................................................................................................... 113 

Tokající bekasina větší (Gallinago media) na Zbudovských blatech na Českobudějovicku  

(Josef Veselý & Vojtěch Kubelka)  ...................................................................................................... 122 

Seznam žijících bahňáků světa (Jakub Vlček)  .................................................................................... 125 

Status ochrany ústřičníků celého světa (Kryštof Chmel)   .................................................................. 138 

Bahňáci Ekvádoru a Galapážských ostrovů (Jakub Vlček)  ................................................................ 141 

Bahňáci v Peru (Vojtěch Brlík)  ........................................................................................................... 145 

Kroužkování bahňáků na jezeře Kuyucuk v Turecku (Jakub Vrána, Jakub Hlaváček)  ..................... 148 

Ze zimoviště kolihy tenkozobé (Numenius tenuirostris)  

(Vojtěch Kubelka, Jakub Vlček, Aleš Vondrka, Klára Singer & Hynek Matušík)  ……………….... 151 

Pisila čáponohá a několik zajímavostí z počáteční fáze vodění mláďat (Pavel Ondra)  ..................... 160 
 

 

 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

4 

100 

 

 

 

 

Vodoušek temný  (Prosobonia parvirostris) sající nektar na atolovém ostrůvku v Tichomoří, doprovodná 

ilustrace k článku od stranách 97–103 tohoto časopisu, malba: Martina Nacházelová. 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

5 

100 

Slovo úvodem 

  Vojtěch Kubelka 

Milý čtenáři, 

možná se divíš, proč Ti letošní číslo dorazilo do 

rukou, či na obrazovku počítače až na sklonku 

roku. Jednoznačným důvodem je značná pracovní 

vytíženost autorů příspěvků, ale i editorského 

týmu od předjaří až do léta a rovněž snaha o co 

nejreprezentativnější podobu jubilejního 10. čísla 

časopisu Vanellus. S tím souvisí i změna označení 

ze „zpravodaj“ na „časopis“ odrážející skutečnost, 

že Vanellus již několik let neslouží jen 

k informování členů SVOB, ale je popularizačně 

odborným časopisem pro všechny příznivce 

bahňáků. Věřím, že neuspěchaný a pečlivý přístup 

se vyplatil, nakolik se nám to doopravdy povedlo, 

nechávám na Tvém posouzení. Zároveň se však 

ukázalo, že nejvhodnějším obdobím na přípravu 

časopisu Vanellus je zima, proto by bylo žádoucí, 

aby Vanellus 11 vyšel již v předjaří roku 2016.  

 Jubilejní číslo časopisu SVOB, Vanellus 10, 

je věnováno Pavlovi Žďárkovi, jednomu 

z nevýznamnějších českých bahňákářů, který 

bahňákářskou skupinu několik let vedl a v roce 

2007 byl impulzem k obnovení její činnosti 

(podrobněji viz Vanellus 1: 4–7, 8–9, 10–11; 

Vanellus 2: 14–22; Vanellus 5: 20–21; Vanellus 8: 

4–5, 6–8), dnes si však již bohužel Vanellus 10 

přečíst nemůže. 

 Proto nepřekvapí, že na titulní stránce je letos 

vodouš kropenatý (Tringa ochropus) a jeden 

článek podrobně popisuje jeho aktuální rozšíření 

na Třeboňsku, a že Vanellus 10 obsahuje tři 

články týkající se „Láhola“ – kulíka hnědého 

(Eudromias morinellus). A je jen lehce nečekané, 

že jubilejní 10. číslo začíná článkem právě Pavla 

Žďárka. Ale dříve než představím jednotlivé 

příspěvky časopisu Vanellus 10, neuškodí malá 

exkurze do minulosti. V následujícím odstavci 

z úvodního slova bahňákářského oběžníku P. 

Ždárek při přebírání pozice vedoucího 

bahňákářské skupiny po V. Hájkovi dne 24. 10. 

1991 velmi vhodně nastiňuje budoucí náplň 

činnosti bahňákářské skupiny, směřující od 

kroužkování k aktivnímu výzkumu i ochraně a 

mezinárodní spolupráci:   

 „ … Zdá se mně být reálné vydávat oběžník 

Skupiny 2× ročně s tím, že bychom zachovali 

některé jeho tradiční kapitoly, zejména každoroční 

přehledy o počtu okroužkovaných bahňáků členy 

Skupiny, přehledy všech zahraničních zpět. 

hlášení, kontrolních odchytů a výskytu cizích 

kroužkovanců u nás dle evidence Kroužkovací 

stanice NM v Praze a komentáře jednotlivých 

členů k průběhu hnízdění, tahu, příp. zimování 

bahňáků v lokalitách působení členů. Je třeba si 

uvědomit, že náplň oběžníku nevytváří sám 

vedoucí Skupiny, nýbrž všichni její členové. 

Předpokládám proto, že se k této problematice 

také vyjádříte a navrhnete nové podněty ke 

zlepšení a obohacení činnosti. Doporučuji zaměřit 

více pozornosti na dosud u nás hnízdící druhy 

bahňáků a problematiku záchrany jimi obývaných 

biotopů, větší informovanost o odborných pracech 

v naší i zahraniční literatuře, řešení některých 

problémů u průtažných druhů, navázání užších 

kontaktů s podobnými skupinami v zahraničí 

včetně mezinárodní Wader Study Group, která 

vydává 3× ročně informativní bulletin, apod. …“ 

 Situaci dokresluje i výzva Miroslava Šálka o 

rok později: „…po pečlivém přečtení 35. zprávy 

Skupiny (z prosince 1991) a zjištění, že většina 

členů Skupiny pro výzkum bahňáků v ČSFR se 

pilně věnuje kroužkování převážně protahujících 

bahňáků, dovoluji si předložit Vám jako nový člen 
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Skupiny návrhy na rozšíření zájmové činnosti také 

o sledování hnízdících populací. Zvláštní 

pozornost chci přitom věnovat hodnocení nároků 

na prostředí čejky chocholaté…“ 

 Sami můžete posoudit, nakolik se současná 

činnost SVOB ztotožňuje s myšlenkami jejich 

duchovních vůdců ke konci minulého tisíciletí, co 

se nám podařilo, kde jsme se již dostali až za 

horizont a kde naopak máme stále co dohánět. 

Smutné odstavce P. Žďárka v poslední 56. Zprávě 

bahňákářské skupiny z roku 1998, kdy činnost 

skupiny zejména pro neaktivitu členů ukončil, zde 

raději ani nebudu ukazovat a pevně doufám, že 

podobné informace se na stránkách časopisu 

Vanellus nikdy neobjeví. 

 A na závěr spíše odlehčující historický 

příspěvek, jedna V. Hájkem editovaná zpráva 

našeho aktuálního člena SVOB, z 21. zprávy 

Skupiny pro výzkum bahňáků (1981):  

 „Jiří Malina, prom. biol. píše, že jeho bratr 

M. Smrček chytil 3. 8. 1981 na lokalitě Malý 

Retmírov, JH, 1 ex. Tringa ochropus s kroužkem 

GDAMSK JA 50 879. Píše dále, že jeho bratr 

uspořádal s přáteli exkursi na pobřeží Černého 

moře v Rumunsku (asi lokalita Histria na sever od 

Constance), jsou to jezera vedle moře., pozn. 

red.). Chytli za 4 dny do 120 m sítí celkem 130 

bahňáků v 18-ti druzích, m.j. 4 Glareola 

pratincola, 6 Tringa stagnatilis, 6 Limicola 

falcinellus a 1 H. himantopus. Vše měřili, vážili a 

fotografovali. Že neohlásili akci do Mušova, to se 

nedělá. Přejeme jemu i Martinovi: Vojno povol!“ 

 Pohled do historie není nikdy na škodu. 

Někdy z dnes již úsměvného čtení se dá načerpat 

mnoho ponaučení nebo naopak získat nečekanou 

inspiraci. Proto dle chuti využívejte všechny starší 

zprávy bahňákářské skupiny, které jsou aktuálně 

ke stažení na stránkách SVOB: 

http://svob.czweb.org/Nova-stranka.html. V pdf 

souborech je dokonce možné vyhledávat pomocí 

klíčových slov. Přerodu původního zpravodaje 

Vanellus v popularizačně odborný časopis pro 

všechny příznivce bahňáků odpovídá i fakt, že 

zápis ze schůze SVOB již nenaleznete na jeho 

stránkách, ale samostatně na webových stránkách 

SVOB: http://svob.czweb.org/Nova-stranka.html. 

 Vanelus 10 tvoří 24 příspěvků od 23 členů 

SVOB a tří dalších spoluautorů, nečlenů naší 

skupiny. Jedná se o vyrovnání doposud nejvyššího 

počtu příspěvků z loňského roku, avšak rozhodně 

nejvíce autorů. Taktéž počtem stránek nebyl 

Vanellus nikdy takto rozsáhlý. Rovněž spektrum 

příspěvků je velmi pestré.  

 Prvním článkem je metodický příspěvek o 

určování bahňáků v ČR, jehož základ tvoří 

materiály P. Žďárka. Článek si klade za cíl 

zpřehlednit problematiku určování bahňáků, uvést 

základní charakteristiky a klíčové znaky jak 

běžných, tak těch nejvzácnějších, včetně dosud 

v ČR nepozorovaných druhů bahňáků severní 

polokoule. Dohromady se podrobně věnuje 75 

druhům bahňáků a uvádí rady a tipy pro jejich 

určování i doporučenou literaturu a internetové 

zdroje. Na své si tedy přijde jak začínající 

pozorovatel zmatený a zároveň fascinovaný 

variabilitou i podobností bahňáků, tak i ten 

nejzkušenější bahňákář.  

 Následují postřehy z členské bahňákářské 

schůze SVOB z Rozkoše i mezinárodní 

bahňákářské konference IWSG v Estonsku v roce 

2014 a dále tradiční přehledy nejzajímavějších 

pozorování bahňáků v roce 2014 a kroužkovanců 

z roku 2013. Kroužkování doplňuje příběh 

odchyceného ústřičníka velkého (Haematopus 

ostralegus) z pera jednoho z nejaktivnějších 

českých kroužkovatelů. Z tradiční série 

zpracovaných bahňáků protahujících územím ČR 

byl do aktuálního čísla zařazen a popsán průtah 

kulíka zlatého (Pluvialis apricaria). 

 Nové hnízdní záznamy vodouše kropenatého 

upřesňují aktuální situaci tohoto přibývajícího 

druhu bahňáka na Třeboňsku. Následují tři články 
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věnující se kulíkovi hnědému - od historických 

hnízdění v Krkonoších přes aktuální charakter 

výskytu v celé ČR, včetně zapadlých zajímavých 

pozorovaní, až po čtivě přiblíženou hnízdní 

biologii druhu, kde je v rámci článku „Duchové 

hor“ podrobně rozebrán i další tajemný horský 

druh, jespák velký (Calidris tenuirostris).  

 Obrázek kolibříka sajícího nektar nikoho 

nepřekvapí, avšak bahňák do značné míry závislý 

na konzumaci nektaru představuje opravdu 

nečekaný objev. To však není jediná výjimečnost 

z biologie vodouška temného (Prosobonia 

parvirostris), jak se můžete dočíst na stránkách 

tohoto časopisu.  

 Nebyl by to Vanellus bez článků věnovaných 

čejce chocholaté (Vanellus vanellus). Shrnutí 

celostátního mapování čejčích hnízdišť v roce 

2014 a pilotní výsledky letos spuštěného agro-

environmentálního opatření pro čejku na orné 

půdě jsou toho dokladem. Přehled raritních 

bahňáků na Tovačovsku přináší to nevzácnější 

z regionální faunistiky a záznam tokající bekasiny 

větší (Gallinago media) v ČR zase nevšední 

setkání z jihočeských Zbudovských blat. 

 Vanellus 10 obsahuje dvě knižní recenze. 

V prvním případě je to zásadní publikace, 

představující soupis všech nepěvců světa a 

recenze je vhodným způsobem doplněna o seznam 

všech druhů bahňáků, kteří dnes žijí na naší 

planetě. Ve druhém případě se jedná o 20. 

monotematické číslo publikace International 

Wader Studies, tentokrát věnované všem druhům 

a poddruhům ústřičníků. Časopis uzavírají čtyři 

cestovatelské fotografické příspěvky, s nimiž se 

vypravíme za bahňáky Jižní Ameriky i na 

Galapágy, do Turecka nebo na zimoviště kolihy 

tenkozobé (Numenius tenuirostris) v Maroku a 

fotopříběh dokumentující zajímavé, doposud 

zřejmě přehlížené rodičovské chování pisily 

čáponohé (Himantopus himantopus).  

 Pokud by některý z čtenářů měl zájem o 

rozšiřující informace z citovaných zdrojů a měl 

problém originální článek získat, nechť napíše 

autorovi článku v časopise Vanellus, který mu 

jistě rád primární zdroj informací pomůže 

zprostředkovat. 

 Toto místo je mou milou každoroční 

možností, jak poděkovat všem, bez nichž by 

Vanellus 10 nevypadal tak, jak vypadá, případně 

by nevznikl vůbec. Jsou to zejména všichni autoři 

článků a již tradičně M. Nacházelová a P. Ondra. 

Můj zvláštní dík také patří recenzentům 

jednotlivých článků, letos to jsou: K. Chmel, M. 

Sládeček, M. Šálek, J. Šírek, J. Vlček a V. 

Zámečník. Při psaní příspěvků pro Vanellus 

prosím dbejte pokynů pro autory, ke stažení zde: 

http://svob.czweb.org/Nova-stranka.html. 

 V současné době má SVOB přesně 50 členů, 

což je potěšující. Ne všichni členové jsou aktivní, 

tak jak by mohli být, ale přesto si neodpustím 

pochvalná slova směrem ke všem členům naší 

skupiny, kteří se jakkoliv podílejí na činnosti 

SVOB. Samozřejmě je co zlepšovat, ale nemohu 

se zbavit dojmu, že jako skupina fungujeme dobře 

a to díky vám všem. Stávající počet členů skupiny 

sice je potěšující, ale noví aktivní členové jsou 

samozřejmě stále vítáni. 

 Několik zásadních akcí SVOB za uplynulé 

období si zaslouží podrobnější rozebrání. Ve 

dnech 11.–12. 10. 2014 proběhlo celoevropské 

sčítání kulíků zlatých na podzimním průtahu, do 

kterého se stejně jako v roce 2008 zapojili i čeští 

bahňákáři. Přes veškerou snahu minimálně 12 

pozorovatelů (M. Bažant, J. Filípek, O. Forman, J. 

Havlíček, L. Kadava, J. Mach, J. Malina, J. Mikeš, 

P. Ondra, L. Schröpfer, J. Vaněk, J. Vlček), 

kterým patří velký dík a kteří v terénu během 

víkendu najeli min 419 kilometrů při intenzivním 

pátrání po kulících zlatých, nikdo tento druh v ČR 

nezastihl. V roce 2014 však podzimní průtah 

kulíků zlatých v ČR probíhal později a z 51 

záznamů jich více než polovina pochází až 
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z listopadu a prosince s maximem 140 ex. dne 5. 

12. 2014 u Vratěnína na Znojemsku (V. 

Škorpíková, www.birds.cz). I negativní záznamy a 

pozdější výskyty kulíků zlatých jsou však velmi 

důležité a vhodně dokreslí situaci podzimního 

průtahu kulíka zlatého Evropou v roce 2014. Naše 

data byla proto poskytnuta k dalšímu zpracování. 

 Dne 6. 9. 2015 proběhl druhý ročník 

Světového dne bahňáků (World Shorebirds Day). 

Kromě doplňkové promítací akce, která proběhla 

v Českých Budějovicích, jsme se do oslav 

jedinečnosti bahňáků zapojili především sčítáním 

bahňáků o víkendu 4.–6. 10. 2015. Do databáze 

ČSO (www.birds.cz) bylo zadáno 316 záznamů 

bahňáků od 54 pozorovatelů. Na území ČR bylo 

během víkendu zjištěno 23 druhů bahňáků, včetně 

bekasiny větší (Gallinago media), vodouše 

štíhlého (Tringa stagnatilis) a dvou lyskonohů 

ploskozobých (Phalaropus fulicarius), což je 

velmi dobrý výsledek. 

 Na počátku října 2015 proběhla další úspěšná 

mezinárodní konference IWSG, tentokrát na 

Islandu. O aktivní účasti čtyř členů SVOB na této 

konferenci bude referováno v dalším čísle 

časopisu Vanellus, ale dvě důležitá fakta je 

vhodné zdůraznit už nyní. Již rok máme zástupce 

ve výkonném výboru (Executive Committee) 

IWSG a tím pádem nejen nejrychlejší možný 

přímý kontakt s vedením celé mezinárodní 

bahňákářské skupiny, ale i možnost dění v IWSG 

aktivně ovlivňovat. Vaše náměty a připomínky 

k činnosti IWSG proto rád uvítám.  

 Dále je zásadní, že po irské konferenci v září 

2016, kde doufám budeme mít hojné zastoupení, 

se bude v roce 2017 poprvé v historii konference 

IWSG konat v ČR, konkrétně v Praze. Je to pro 

nás velká pocta, ale zároveň ohromná výzva, se 

kterou nám budou moci všichni členové SVOB 

pomoci. Tak s tím počítejte.  

 Aktuálně končící podzimní průtah bahňáků by 

mohlo vhodně nahradit bilancování a 

zpracovávání vlastních údajů, stejně jako čerpání 

nové motivace pro další bahňákářské aktivity. 

Přeji Vám tedy příjemné a inspirativní čtení. 

 
Pohodová atmosféra při exkurzi IWSG konference na Islandu, 6. 10. 2015, foto: Vojtěch Kubelka. 

http://www.birds.cz/
http://www.birds.cz/
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Bahňáci – od běžných druhů po nejvzácnější zatoulance – čím jsou 

výjimeční a jak je určovat?  

  Pavel Žďárek, Václav Koza & Vojtěch Kubelka 

ÚVOD 

Všichni ti, kteří v sobě dříve či později odhalí 

zájem o ptactvo a chtějí své znalosti a dovednosti 

rozvíjet, se postupně setkávají s druhy či 

celými skupinami druhů ptáků, k jejichž určování 

nestačí detailní literární povědomost o hlavních 

znacích, ale je nutně potřeba i značné množství 

vlastních terénních zkušeností. Za takový 

pověstný „určovací oříšek“ jsou považováni i 

bahňáci. Jeden z hlavních důvodů popsal trefně 

Roger Tory Peterson v předmluvě ke knize 

Shorebirds – An identification guide to the waders 

of the Word, první, dnes již klasické souhrnné, 

vpravdě moderní a nadčasové příručce autorské 

trojice Petera Haymana, Johna Marchanta a 

Tonyho Pratera (1986), který mimo jiné píše: „… 

je určování bahňáků, těch hord mdle zbarvených 

jespáků a kulíků hemžících se na plážích, 

mokřadech a přílivových pobřežních pláních.“  

 Nezměrná snaha autorských týmů o co 

nejvěrnější zobrazení společně s vysokou 

grafickou úrovní regionálních (nebo skupinových) 

určovacích příruček tvoří mocný nástroj pro 

každého, kdo projeví hlubší zájem o jakoukoliv 

skupinu ptáků. Růst determinačních schopností 

všech zájemců – amatérských milovníků ptactva, 

ptáčkařů i ornitologů (pro rozdíly mezi těmito 

skupinami viz např. Trnka & Grim 2014), je 

předpokladem úspěchu společného úsilí o 

prohlubování a rozšiřování znalostí z ptačího 

světa. 

 Zvýšený zájem o bahňáky nepramení jen 

z obecně uznávané náročnosti při určování, ale 

také z některých dalších charakteristik této 

skupiny ptáků. Důležitou motivaci představují 

bezesporu jejich mimořádné tahové cesty a 

migrační strategie. Odtud pochází vysoká 

frekvence odchylek od pravidelných migračních 

tras a relativně vysoká pravděpodobnost 

zastižení opravdu exotických druhů dokonce i na 

malých mokřadních lokalitách téměř kdekoliv po 

světě. Dále atraktivita bahňáků vyplývá z jejich 

velmi pestrých životních strategií (mnoho variant 

párovacích systémů i rodičovské péče, často se 

měnící v závislosti na dalších okolnostech i 

v rámci jednoho druhu) a jejich schopnosti obývat 

nepřeberné množství prostředí, vedle tradičního 

mořského pobřeží od tropického pralesa po 

zemědělskou krajinu, či od pouští po velehory a 

tundru.  

 Jedinečnost bahňáků a naše fascinace touto 

skupinou ptáků je i důvodem, proč existuje 

Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

(SVOB), pracovní skupina České společnosti 

ornitologické (ČSO) a vlastně i tento článek. 

O našich zájmech a náplni činnosti SVOB se 

podrobně dozvíte ze stránek tohoto časopisu 

Vanellus i jeho předchozích čísel a internetových 

stránek SVOB: http://svob.czweb.org.  

       Tento příspěvek není zaměřen na určování 

bahňáků v ruce, ale na poznávání v terénu. Pro 

určování odchycených ptáků je vhodnější jiná 

literatura, např. (Hájek 1977, Prater et al. 1977, 

Hájek 1984) nebo pravidelně vydávaná „Ageing 

and Sexing Series“ v časopise WSG Bulletin. 

 Snahou tohoto příspěvku není podat 

vyčerpávající přehled o všech určovacích znacích 

bahňáků. Naopak naším cílem je zpřehlednit 

problematiku určování bahňáků se 

zdůrazněním klíčových určovacích znaků 

jednotlivých druhů a uvést odkazy na další zdroje 

informací. Měla by to být spíše stručná příručka 
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jak na určování bahňáků – zejména na území ČR –

včetně rad a tipů na základě dlouholetých 

terénních zkušeností.  

 Byli bychom rádi, kdyby každý příznivec 

bahňáků po přečtení tohoto článku získal základní 

povědomí o rozšíření, hnízdní biologii a zejména 

zásadních určovacích znacích běžnějších druhů 

této vskutku jedinečné ptačí skupiny a věděl, kde 

získat další potřebné informace. Rovněž nás 

potěší, když zkušený bahňákář občas zalistuje do 

tohoto příspěvku, aby zjistil nejdůležitější rozdíly 

euro-amerických dvojic velmi podobných druhů 

kulíků nebo charakteristické znaky nějakého 

vzácného zatoulance. Rozhodně se nejedná o 

stálou záležitost a my za několik let rádi 

provedeme aktualizaci tohoto článku. 

ZDROJE INFORMACÍ 

Příspěvek o určování bahňáků původně vznikl 

jako přednáška Pavla Žďárka v „samo-

vzdělávacím“ projektu ČSO – „Kurzu Členové 

členům“. Pavel byl zakládajícím členem dřívější 

Skupiny pro výzkum bahňáků a díky jeho 

hlubokému zájmu o věc, ochotě pracovat 

s odbornou literaturou a syntetickému přístupu se 

stal motorem odborného růstu jak pro členy 

Skupiny, tak pro každého, kdo měl to štěstí s ním 

být v kontaktu. Díky jeho nadšení pro kolektivní 

aktivity, tmelené nejen společným zájmem, ale 

také jeho svéráznou formou nevtíravého humoru, 

dokázal ovlivnit pěknou řádku nadšenců (pro více 

informací viz Slovo úvodem, Vanellus 10: 5–8).  

 Tomuto doposud nepublikovanému rukopisu 

jsme se snažili ponechat co největší autentičnost, 

ale zároveň jsme ho upravili podle aktuálního 

stavu poznání skupiny bahňáků, doplnili ho 

o druhy vzácně se vyskytující na území ČR. Dále 

jsme přidali popis extrémně vzácných zatoulanců 

bahňáků, kteří byli doposud zjištěni jen v okolních 

zemích a odkazy na zdroje rozšiřujících 

podrobných informací. Článek zveřejňujeme i 

jako doplněk k naší přednášce o určování bahňáků 

na schůzi ČSO v Přerově v roce 2013, zde 

s dostatkem času na vstřebávání všech informací. 

       Při sepisování článku jsme vycházeli zejména 

z následujících dvou publikací (Hayman et al. 

1986, Svensson et al. 2009) a vlastních 

zkušeností. V příspěvku jsou využity tyto zkratky: 

ad. – dospělý jedinec, ex. – jedinec, juv. – mladý 

pták, který již dosáhl vzletnosti, pull. – mládě 

v prachovém peří (kuře), které ještě nedosáhlo 

vzletnosti, PŠ – prostý šat, SŠ – svatební šat. 

ROZŠÍŘENÍ, HNÍZDNÍ BIOLOGIE 

Postavení v systému   

(u druhů, které se vyskytly v ČR) 

Je důležité zdůraznit, že bahňáci v tradičním pojetí 

(Hayman et al. 1986) netvoří monofyletickou 

skupinu a např. ouhorlíci jsou příbuznější rackům, 

než kterýmkoliv bahňákům ze skupiny 

slukovitých a kulíkovitých. Pro přehledně a čtivě 

podaný systém a fylogenezi bahňáků viz časopis 

Vanellus 9 (Vlček 2014). 

Řád:  Dlouhokřídlí (Charadriiformes) 

„Podřád“: 1. Kulíkovití, 2. Slukovití,  

3. zbytek bahňáků, rackové, rybáci, alkovití  

Čeledi:  Ústřičníkovití, Tenkozobcovití, 

Dytíkovití, Ouhorlíkovití, Kulíkovití, Slukovití 

 

Hlavní důvody zájmu o bahňáky: 

 Patří mezi ptáky s nejdelší migrací na světě, 

hnízdí až na 83° severní šířky. Z hnízdišť 

táhnou do zimovišť až 14 000 km (jespák 

písečný, dlouhokřídlý, rezavý, tundrový), 

břehouši rudí dokážou přeletět 11 000 km nad 

Tichým oceánem bez jediné zastávky (např. 

BBC 2015). 

 Jsou vhodnými indikátory změn životního 

prostředí, neboť jsou věrni hnízdištím, 

odpočinkovým místům a zimovištím 
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(např. Cramp & Simmons 1983, Delany et al. 

2009). Důležitost zachování jejich kvality! 

 Žijí a hnízdí na všech kontinentech včetně 

Antarktidy téměř ve všech představitelných 

biotopech od nížin po vysoké nadmořské 

výšky (např. Šálek 2015). 

Hnízdní biologie: Bahňáci jsou velmi variabilní 

v reprodukčních strategiích, mají velmi rozličné 

párovací systémy a rodičovskou péči. Mláďata 

jsou zpravidla prekociální – rodiče je nekrmí a 

mláďata krátce po vylíhnutí opouští hnízdo a sama 

si obstarávají potravu (např. Starck & Ricklefs 

1998, Ligon 1999, Hudec & Šťastný 2005, 

Thomas & Székely 2005).  

Extrémní zvláštnosti:  

Kulík šedý (Pluvianellus socialis) – nejjižnější 

cíp jižní Ameriky 

Snáší dvě velká vejce, inkubují oba partneři, 

většinou přežívá jen jedno mládě. Mládě je 

krmeno až do dosažení vzletnosti potravou 

vyvrhovanou ze zobáku, což je unikátní mezi 

bahňáky (např. del Hoyo et al. 1996). 

  

Pobřežník černobílý (Dromas ardeola) – SZ 

pobřeží Indického oceánu 

Hnízdí v koloniích na pobřežních dunách nebo 

písečných ostrůvcích. Nory dlouhé 1,5 m 

vyhrabává sám (až 1 km od pobřeží), snáší jedno 

(dvě) velká vejce. Inkubaci napomáhá vysoká 

teplota v noře. Mláďata krmena rodiči i po 

vylétnutí z nory. Druh aktivní převážně za 

soumraku a v noci. Potravou jsou téměř výlučně 

krabi – malé polyká celé, větší roztrhá (např. del 

Hoyo et al. 1996, De Marchi et al. 2008). 

Jespák šedý (Calidris temminckii) – severní 

Palearktida 

Druh uplatňuje „rapid double-clutch system“ – 

obě pohlaví jsou bigamní. Pravidelně ♀ snese 

rychle po sobě dvě snůšky, ♂ i ♀ inkubují každý 

„svou“ (podrobně viz Hildén 1975). Podobná 

strategie existuje i u jiných palearktických druhů 

(jespák malý, jespák písečný) a u kulíka 

pustinného (Charadrius montanus) v severní 

Americe (např. Hildén 1975, del Hoyo et al. 

1996). 

Ostnák trnitý (Jacana spinosa) – Stř. Amerika 

Polyandrický druh, ♀ má 1–4 ♂♂, pouze ti 

inkubují snůšky na křídlech svěšených pod tělem 

(v případě potřeby dovede vejce i přenášet). 

Samice jen brání pull. vůči predátorům. Mláďata 

jsou velmi vyspělá, v nebezpečí se potopí a vynoří 

jen zobák s nosními otvory. Podobně hnízdí i jiné 

druhy ostnáků (např. del Hoyo et al. 1996). 

 Celkový současný počet bahňáků na Zemi je 

udáván na 244 druhů, včetně perepelů a dropíka 

(del Hoyo & Collar 2014, Vlček 2015). V ČR bylo 

zjištěno 52 druhů, což činí 21 % z celkového 

celosvětového počtu! Většina vzácných 

zatoulanců v ČR je původem ze severní Ameriky 

(Hudec & Šťastný 2005, FK ČSO 2015). 

V současné době v ČR hnízdí jen 9–12 druhů 

bahňáků (tab. 1). 

       Většinu důležitých souhrnných informací 

včetně hnízdní biologie se čtenář o jednotlivých 

druzích dozví z rozsáhlých kompendií. První 

výrazný pokus o zpracování bahňáků celého světa 

publikoval již Johnsgard (1981). Jedná se o zdařilé 

dílo s řadou perokreseb a vhodného předchůdce 

pozdějších současně hojně využívaných publikací 

(např. Cramp & Simmons 1983, del Hoyo et al. 

1996, Lappo et al. 2012, Poole 2015). Existuje 

pochopitelně řada lokálních publikací po celém 

světě a ČR není výjimkou (Hudec & Šťastný 

2005, Šťastný et al. 2006, Kloubec et al. 2015).  

       Stejně tak se některé publikace detailně věnují 

behaviorální ekologii bahňáků (van de Kam et al. 

2004),  nebo jejich ekologii a ochraně (Colwell 

2010). Dále je k dispozici řada velmi podrobných 
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druhových monografií. Z těch nejzásadnějších 

Nethersole-Thompson & Nethersole-Thompson 

(1979) se věnují vodouši šedému, později (1986) 

několika druhům bahňáků Velké Británie. Čtyři 

druhy arktických kulíků podrobně popsali 

Byrkjedal & Thompson (1998). Dále existují 

monografie o břehouších (Woodley 2009), ale i 

třeba čejce chocholaté (Shrubb 2007). 

 Je možné využít i publikace zacílené na 

migraci bahňáků s detailním zpracováním 

významu jednotlivých tahových zastávek (např. 

Dealny et al. 2009). Průtahu vybraných druhů 

bahňáků v ČR se pravidelně věnuje článek 

v každém čísle časopisu Vanellus, ale existují i 

dřívější souhrnné práce (např. Pietruszková & 

Adamík 2009). 

 

Tab 1. Bahňáci hnízdící v ČR řazeni podle odhadované početnosti. Početnost vychází z atlasového 

mapování v letech 2001–2003 (Šťastný et al. 2006), případně je upravena na základě novějších publikací 

(zdroj je uveden u příslušného druhu na konci řádku v závorce), dále za pomoci informací z faunistické 

databáze www.birds.cz (ČSO 2015a) a faunistických pozorování ve zpravodaji, od letoška časopisu, 

Vanellus. Změněné údaje jsou uvedeny tučně. Některé aktuální trendy jsou odhadovány na základě 

výsledků programu jednotného sčítání ptáků (JPSP) v ČR (ČSO 2015b), v případě čejky chocholaté podle 

expertního odhadu z atlasového mapování 2001–2003 a následného celostátního mapování hnízdišť čejek 

chocholatých (2012–2015). JČ = jižní Čechy, JM = jižní Morava. 

Druh Počet párů Trend (2000–2015) / oblast / komentář (zdroj informací) 

Čejka chocholatá 5 000–7 000 mírný pokles / expertní odhad 

Sluka lesní 2 000–4 000 zřejmě nárůst početnosti / početnost se těžko odhaduje  

Kulík říční 800–1400 zřejmě stabilní trend / JPSP (ČSO 2015b) 

Bekasina otavní 500–800 zřejmě mírný pokles početnosti / JPSP (ČSO 2015b) 

Pisík obecný 200–400 zřejmě pokles početnosti / v JČ 5–15 párů (Kubelka 2015a) 

Vodouš rudonohý 25–40 zřejmě stabilní trend / (Kubelka & Pykal 2012, Bureš 2015) 

Vodouš kropenatý 40–70 zřejmě nárůst početnosti / zejména Třeboňsko (Cepák 2015) 

Břehouš černoocasý 5–10 výrazný pokles početnosti / jen JČ (Kubelka & Kadava 2014) 

Tenkozobec opačný 1–11 nárůst/ JČ, JM (Chytil & Macháček 2013, Hora 2015a) 

Pisila čáponohá 0–9 nárůst/ JČ, JM, (Havlíček & Kubelka 2015, Hora 2015b) 

Kulík hnědý 0–2 ojediněle / v roce 2002 hnízdo v Krkonoších (Kubelka 2015b) 

Koliha velká 0–1 pokles / již pouze nepravidelně pražské letiště (ČSO 2015a) 

Dytík úhorní 0 vymizelý druh / poslední prokázané hnízdění v roce 1995 

 

OPEŘENÍ A PELICHÁNÍ 

Pro určování druhů bahňáků, a podrobněji zejména pro zjišťování jejich stáří a stavu pelichání, je nutná 

znalost topografie ptačího těla. Je vhodné si ji nastudovat např. v českém překladu nepřekonané příručky 

pro ptáky Evropy (Svensson et al. 2009) – český překlad stále k sehnání se slevou v kanceláři ČSO – 

nebo přímo na bahňácích (např. Hayman et al. 1986).  

http://www.birds.cz/
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Opeření bahňáků: 

RL (ruční letky) – bahňáci jich mají jako např. plameňáci, čápi aj. celkem 11 (pěvci 10) 

LL (loketní letky) – počet kolísá: 8–14 (pěvci 6, albatros až 40) 

TL (vnitřní LL nebo ramenní L, „terciálky“) 5–6 

OP (ocasní pera) – většinou 6 párů, ale u bekasin je jich více: b. otavní = 7 párů, b. lesní (Galiinago 

megala) většinou 10 párů, b. sibiřská (G. stenura) = až 14 párů, 6–9 krajních silně zúžených 

Pelichání velkých per u bahňáků (pro podrobnější příspěvek o pelichání bahňáků viz Žďárek 2008): 

RL – výměna probíhá descendentně od 1. RL (= vnitřní) k 11. RL (okraji křídla) 

LL – čeleď  Scolopacidae: ascendentně od 1. LL směrem k tělu 

Charadriidae: výměna probíhá současně od 1. LL (vnější) a 12. LL (vnitřní) ke středu 

loketní části křídla 

OP – většinou centrifugálně (od středu, tedy od 1. OP k okraji), ale existuje více nepravidelností, zejména 

v závěru výměny 

TL – v opeření křídla mají zvláštní postavení, vyměňovány jsou většinou 2 do roka a vypadávají 

v různém sledu 

       Určování bahňáků je snazší, jsme-li si vědomi, jak je pták starý, tedy zda juvenil nebo adult. Tažné 

severské druhy mají dobře synchronizované hnízdní období, šaty a pelichání. Jespáky v juvenilním 

opeření lze zastihnout kdekoliv na Zemi jen v období od července do listopadu. 

       Existuje několik systémů pojmenování opeření (šatů). Většinou se používá hnízdní (svatební) a 

prostý. Termíny letní a zimní komplikují ptáci přeletující rovník. 

       Čerstvě vzletné mládě je juvenil (juv.). Během prvních dnů života ztrácí pull. prachový šat. 

Jednotlivá prachová pera zůstávají nejdéle v týle, na bocích a na špičkách ocasních per. 

Charakteristické znaky juvenilního šatu: 

- pera jsou menší (kratší a užší zejména na lopatkách), často s nápadnější kresbou; 

- velká pera (letky a OP) rostou téměř současně – mají stejnoměrné opotřebení (vyblednutí); 

- lemy svrchních křídelních krovek (KK) a per na zádech se zpravidla vyznačují u: 

o malých jespáků rodu Calidris světle okrovými nebo kaštanovými lemy; 

o vodoušů rodu Tringa postranními okrovými nebo bělavými skvrnami; 

o kulíků rodu Charadrius tmavým subterminálním proužkem a úzkou světlou obrubou. 

Juvenilní šat zůstává několik týdnů, max. tři měsíce a obvykle je částečně nahrazen „prvním prostým 

šatem“, který se vzhledově podobá dospělým. Avšak: 

- často zůstanou zachovány juvenilní vnitřní KK; 

- RL a LL jsou vybledlejší, užší a opotřebenější (u některých malých druhů táhnoucích na velké 

vzdálenosti pelichají některé nebo všechny RL – po ½ roce špatné odlišení od dospělých ptáků). 

Hnízdní šat získají po cca 10 měsících od vylíhnutí; je k nerozeznání od šatu dospělých. 

Velcí bahňáci, kteří nehnízdí již v 1. roce života (tj. ptáci 2K), si buď 

- ponechají velmi otřelý první prostý šat nebo 
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- částečně pelichají do „chudého“ neúplného, nebo částečného (redukovaného) hnízdního šatu. 

Koncem 1. roku života (ve 2. kalendářním roce) pelichají mladí ptáci úplně do prostého šatu. 

Některé druhy (např. jespáci, břehouši, kulíci zlatí aj.) mají hnízdní šat nápadně odlišný od šatu prostého: 

světlá spodina těla se mění na rudou, černou nebo nápadně pruhovanou. 

Po hnízdním období je opeření adultů značně otřelé a je nahrazeno úplným pelicháním drobného 

opeření a velkých per (obvykle později než u ptáků 2K) a získají prostý šat adultů, který nosí až devět 

měsíců (v ruce jsou patrné silné, tmavé a nově vyhlížející RL). 

URČOVACÍ ZNAKY 

Určování ptáků – obecné principy: 

- Velikost (porovnání se známými druhy) 

- Vzhled, tělesné proporce (velikost a tvar zobáku, délka nohou, ocasu apod.) 

- Zbarvení svrchní strany těla od hlavy (zvláště kresba na hlavě, křídlech, ocasu) 

- U letícího ptáka zaznamenat i zbarvení spodní části křídla 

- Hlasové projevy za různých okolností (tok a dvoření se, varování, kontaktní hlas v hejnu apod.) 

Zvláštnosti u bahňáků: 

- Relativní délka zobáku (k délce hlavy) a jeho tvar (tloušťka, zakřivení) 

- Délka krku 

- Přítomnost nebo absence světlého proužku v křídle a jeho šířka 

- Zbarvení kostřece (krajních ocasních per) a zad (bílé pole na nich a jeho tvar) 

- Přesahují nohy ocas u letícího ptáka a pokud ano, jak dalece? 

- Zbarvení nohou (podléhá někdy sezónním změnám, to může napomoci určit věk) 

- Přesahují konce složených křídel konec ocasu u stojícího ptáka? 

- Způsob letu (výška nad terénem, přímost nebo klikatost, rozmachy křídel apod.) 

- Chování na zemi (postoj a pohyby při chůzi – např. pokyvování zadní částí těla, způsob 

vyhledávání potravy – na povrchu půdy, sondováním, obracením kamenů apod.) 

 

URČOVÁNÍ BAHŇÁKŮ V TERÉNU  

Každému, kdo se začne zdokonalovat v určování bahňáků významně usnadní orientaci v celé skupině 

dobrá znalost běžných druhů. Ty lze využít jako typové vzory, se kterými můžeme další druhy 

porovnávat. Rozdíly v kresbě a zbarvení mohou být i v rámci jednoho druhu značné (druhově specifické 

či sezónní), přesto tzv. „jizz“ (termín odvozený jako akronym z „General Impression of Size and Shape“ – 

celkový vzhled velikosti a tvaru) je čato charakteristickým druhovým znakem. Sem patří takové rysy jako 

celkový tvar a proporce částí těla, způsob letu, ale také způsob sběru potravy, chování ve skupině atd.  

       Do terénu se perfektně hodí tato příručka (Svensson et al. 2009), kde je vyobrazeno a popsáno všech 

75 druhů bahňáků, jejichž klíčové znaky jsou představeny v tomto článku. Jako referenční obsáhlejší 

publikaci pro kontrolu a podrobnější informace doporučujeme již zmíněnou „bahňákářskou Bibli“ 

Shorebirds – An identification guide to the waders of the Word (Hayman et al. 1986). Precizně provedené 

kresby je vhodné srovnat s fotografiemi, kterých je dnes na internetu dostupné značné množství (např. 
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vyhledávání podle klíčových slov „shorebirds photos“, případně podle latinského jména příslušného 

druhu). Z fotografických atlasů bahňáků lze doporučit např. (Chandler 2009). Při určování je často 

zásadní znalost hlasových projevů bahňáků, které jsou často pro jednotlivé druhy charakteristické. Tento 

příspěvek podává základní popis hlasů, ale nejvhodnější je hlasy reálně „naposlouchat“ v terénu, u 

vzácných druhů se předem připravit za pomoci nahrávek, kterých je dnes na internetu dostupné velké 

množství. Můžeme doporučit zejména tyto webové stránky ptačích hlasů: (Xeno-canto foundation 2015: 

http://www.xeno-canto.org). Je třeba se naučit poznávat nejhojnější druhy vyskytující se u nás a poté 

postupně pronikat do problematiky určování vzácnějších druhů.  

 

Tab. 2. Přesto je třeba si uvědomit, že palearktické druhy zastižené u nás mají své „dvojníky“ hnízdící 

v Nearktické oblasti (Severní Amerika). Zde jsou uvedeny nejvýznamnější dvojice. 

Druh      

pisík obecný Actitis hypoleucos - pisík americký Actitis macularius 

vodouš 

kropenatý 

Tringa ochropus - vodouš samotářský Tringa solitaria 

vodouš šedý Tringa nebularia - vodouš velký Tringa melanoleuca 

jespák bojovný Calidris pugnax - jespák plavý Calidris subruficollis 

kulík písečný Charadrius hiaticula - kulík kanadský Charadrius semipalmatus 

kulík zlatý Pluvialis apricaria - kulík hnědokřídlý Pluvialis dominica 

 

Bahňáky si nejprve rozdělíme do šesti skupin podle obtížnosti jejich určování v terénu a vzácnosti: 

(latinské názvy druhů jsou uvedeny vždy u popisu klíčových určovacích znaků daného druhu) 

A – Velmi nápadné druhy, zejména co do velikosti a zbarvení (10 druhů) 

B – Hojnější větší druhy zastižené většinou na průtahu (9 druhů) 

C – Menší hojné druhy často v hejnech s ostatními bahňáky (6 druhů) 

D – Vzácnější druhy různých velikostí (9 druhů) 

E – Ostatní vzácní zatoulanci, zastižení v ČR (18 druhů) 

F – Raritní zatoulanci ve střední a západní Evropě, doposud nezaznamenaní v ČR (23 druhů) 

 

Tab. 3. A: Velmi nápadné druhy (s malou pravděpodobností záměny). 

druh období výskytu v ČR  

(1) pisila čáponohá březen–listopad, nejčastěji květen–červenec 

(2) tenkozobec opačný březen–říjen, nejčastěji duben–červen 

(3) čejka chocholatá celý rok, běžně březen–říjen, zimuje jen vzácně 

(4) ústřičník velký březen–říjen, nejčastěji duben–květen, poté srpen–září 

(5) kameňáček pestrý květen–listopad, nejčastěji v září 

(6) koliha velká celý rok, nejčastěji v dubnu, nejčastěji srpen–listopad, zimuje vzácně 

(7) břehouš černoocasý únor–listopad, nejčastěji duben–květen 

(8) sluka lesní celý rok, nejčastěji březen–duben, poté říjen–listopad, zimuje vzácně 

(9) jespák bojovný (♂ SŠ) únor–listopad, nejčastěji březen–květen, poté srpen–říjen 

(10) dytík úhorní  duben–říjen, nejčastěji duben–červen, v současnosti velmi vzácný 
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Tab. 3. B: Hojné větší druhy (většinou na průtahu). 

druh období výskytu v ČR 

(11) Kulík zlatý celý rok, nejčastěji březen–duben, poté říjen–listopad, vzácně v zimě 

(12) kulík bledý březen–prosinec, nejčastěji v říjnu 

(13) vodouš bahenní  březen–listopad, nejčastěji duben–květen, poté červenec–září 

(14) vodouš kropenatý celý rok, zejména v dubnu, poté srpen–září, pravidelně zimuje (!) 

(15) vodouš šedý březen–listopad, nejčastěji v dubnu, poté srpen–září 

(16) vodouš tmavý březen–prosinec, nejčastěji v dubnu, poté srpen–říjen 

(17) vodouš rudonohý únor–listopad, nejčastěji duben–květen 

(18) pisík obecný celý rok, nejčastěji červenec–září, poté duben–květen, vzácně v zimě 

(19) bekasina otavní celý rok, nejčastěji březen–duben, poté srpen–říjen, vzácně v zimě 

 

Tab. 3. C: Menší běžné druhy (často v hejnech s ostatními bahňáky). 

druh období výskytu v ČR 

(20) jespák obecný únor–listopad, nejčastěji září–říjen 

(21) jespák křivozobý březen–listopad, nejčastěji srpen–září 

(22) jespák malý duben–listopad, nejčastěji září–říjen 

(23) kulík říční březen–listopad, nejčastěji v září, poté v červenci a poté v dubnu 

(24) kulík písečný březen–listopad, nejčastěji září–říjen, poté v květnu 

(25) slučka malá celý rok, nejčastěji v dubnu, poté v říjnu, vzácně zimuje 

 

Tab. 3. D: Vzácnější druhy s občasným (pravidelným) výskytem. 

velikost druh období výskytu v ČR 

velká: (26) koliha malá březen–listopad, nejčastěji v dubnu 

 (27) břehouš rudý duben–říjen, nejčastěji v září 

střední: (28) jespák rezavý duben–říjen, nejčastěji v září 

 (29) kulík hnědý květen–říjen, nejčastěji v srpnu–září 

 (30) bekasina větší duben–říjen, nejčastěji v dubnu 

menší: (31) jespák písečný květen–říjen, nejčastěji v září 

 (32) jespáček ploskozobý květen–říjen, nejčastěji v září 

 (33) jespák šedý březen–říjen, nejčastěji v květnu, poté srpen–říjen 

 (34) lyskonoh úzkozobý duben–říjen, nejčastěji v září 

  

E: Ostatní vzácní zatoulanci, alespoň jednou zastižení v ČR (podrobnější rady k jejich určování 

s popisem výskytu v Evropě a ČR jsou uvedeny ke konci shrnutí klíčových určovacích znaků): 

(35) běhulík plavý, (36) ouhorlík stepní, (37) ouhorlík černokřídlý, (38) kulík mořský, (39) kulík 

hnědokřídlý, (40) čejka trnitá, (41) keptuška stepní, (42) keptuška běloocasá, (43) jespák rudokrký, (44) 

jespák tundrový, (45) jespák dlouhokřídlý, (46) jespák skvrnitý, (47) jespák mořský, (48) jespák plavý, 

(49) vodouš štíhlý, (50) vodouš velký, (51) vodouš malý a (52) lyskonoh ploskozobý. 
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F: Raritní, v ČR doposud nezaznamenané druhy bahňáků severní polokoule, kteří jsou vzácně, případně 

občasně zjišťováni ve střední i západní Evropě a je reálná šance, že se velmi vzácně objeví i v ČR. 

(53) kulík kanadský, (54) kulík rezavoocasý, (55) kulík menší, (56) kulík větší, (57) kulík kaspický, (58) 

kulík pacifický, (59) jespák dlouhoprstý, (60) jespák drobný, (61) jespák srostloprstý, (62) jespák 

aljašský, (63) jespák dlouhonohý, (64)  jespák klínoocasý, (65) jespák velký, (66) vodouš žlutonohý, (67) 

vodouš samotářský, (68) pisík americký, (69) koliha tenkozobá, (70) koliha nejmenší, (71) bartramie 

dlouhoocasá, (72) slukovec dlouhozobý, (73) slukovec krátkozobý, (74) lyskonoh dlouhozobý a (75) 

ouhorlík indomalajský. 

 

Roztřídění běžnějších bahňáků skupin A–D podle prostředí, kde se s nimi lze nejčastěji setkat za tahu: 

Pole, louky (suché i podmáčené): kulík zlatý, čejka chocholatá, kulík hnědý (jen pole), koliha velká,  

koliha malá, jespák bojovný, bekasina otavní, bekasina větší,  

slučka malá, dytík úhorní 

Břehy větších vodních toků:  kulík říční, pisík obecný 

Les (suchý i podmáčený), křoviny: sluka lesní, vodouš kropenatý 

Zarostlé pobřeží stojatých vod: vodouš bahenní, vodouš kropenatý, bekasina otavní 

Bahnité břehy rybníků a vodních nádrží (nezarostlé ostrůvky): 

     vodouši (hlubší vodu brodí šedý, tmavý a kropenatý), 

     pisila čáponohá, tenkozobec opačný, ústřičník velký, 

     kameňáček pestrý, jespáci (prakticky všechny druhy), 

     jespáček ploskozobý, břehouš černoocasý, břehouš rudý, 

     čejka chocholatá, kulíci bledý, písečný, říční, (zlatý) 

Vodní hladina i daleko od břehu: lyskonoh úzkozobý 

 

SHRNUTÍ CHARAKTERISTICKÝCH KLÍČOVÝCH URČOVACÍCH ZNAKŮ  

(včetně hlasových projevů za tahu): 

Při určování bahňáků za letního (podzimního) tahu je třeba mít na zřeteli, že adulti táhnou většinou dříve 

než juvenilové. Protože mnozí pelichají drobné opeření, mohou se v létě vyskytnout adulti s úplným 

svatebním šatem nebo jeho zbytky. Nápadné to je i na dálku u druhů, u nichž se svatební šat nápadně 

odlišuje od prostého, např. u vodouše tmavého, břehouše rudého, jespáka křivozobého a jespáka 

obecného. Obdobně mohou dálkoví migranti na jaře pelichat (dokončovat výměnu) drobného opeření a 

proto mohou nést úplný prostý šat nebo jeho zbytky. 

 V následujícím shrnutí charakteristických znaků není zmíněn šat mláďat v prachovém peří. Ten je 

však u druhů hnízdících v ČR (tab. 1) podrobně popsán Pavlem Žďárkem ve Fauně ČR (Hudec & Šťastný 

2005) a pro vhodné ilustrace mláďat doporučujeme publikaci Nests, Eggs and Nestlings of British and 

European Birds (Harrison 1975). Přehled druhů je navržen tak, aby na začátku byly snadno určitelné a 

častější druhy (vzájemná podobnost druhů je řešena pouze v rámci skupin A–D), až u skupin E a F „velmi 

vzácných druhů“ jsou zdůrazněny rozdíly od podobných běžnějších druhů. Tímto přístupem jsme nechtěli 

začátečníkům hned zamotat hlavu řadou raritních druhů podobných našim běžnějším bahňákům, zároveň 

však nejsou všechny podobné druhy popsány za sebou. Avšak orientaci usnadňuje číslování druhů.
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Následují charakteristické klíčové určovací znaky u vybraných druhů bahňáků ve zjednodušeném pojetí 

v tomto pořadí: 

1. Velikost, celkový vzhled, proporce jednotlivých částí těla; 

2. Zbarvení opeření (celkový dojem při pozorování na větší vzdálenost); 

3. Charakteristické prostředí (biotop) výskytu, u mimoevropských druhů i oblast běžného výskytu; 

4. Pohyby a chování při sběru potravy za tahu, případně během záletů mimo běžnou oblast výskytu; 

5. Hlasové projevy (vyjma toku) – často jsou velmi charakteristické, je velmi výhodné je znát; 

6. Možnost záměny s podobným druhem (pro lepší orientaci v textu je uváděno i číslo druhu). 

 

Druhy skupin A–D (nápadné, běžné a vzácnější druhy zaznamenané v ČR): 

U běžnějších druhů řešíme jen záměnu s ostatními druhy z těchto kategorií, ne vzácnými zatoulanci 

(kromě jespáka malého). Tyto podobnosti jsou zmíněny až u raritních druhů (skupiny E a F). 

 

(1) Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)  

1. Větší, nápadně dlouhé červené nohy, dlouhý krk, dlouhý tenký přímý zobák; 

2. Kontrastní černé a bílé zbarvení, křídla celá černá; 

3. Bahnité mělčiny stojatých vod, pro hnízdění často okraje ostrůvků na upuštěných rybnících; 

4. Brodí mělčiny, často až po břicho ve vodě, pravidelně potápí celou hlavu i krk; 

5. Jednoslabičné opakované kvet, gek apod.; 

6. Záměna nepravděpodobná. 

(2) Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 

1. Velký, dlouhé modravé nohy, dlouhý krk, dlouhý tenký vzhůru ohnutý zobák; 

2. Kontrastní černé a bílé, křídla bílá se dvěma černými skvrnami a černým koncem; 

3. Bahnité mělčiny stojatých vod, pro hnízdění často okraje ostrůvků na upuštěných rybnících; 

4. Brodí mělčiny, pohybuje hlavou s ponořeným zobákem do stran; 

5. Kontaktní hlas a varování je zvučné opakované kyt, klyt apod.; 

6. Záměna nepravděpodobná. 

 (3) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 

1. Větší, krátký zobák, krátký krk, úzká chocholka na hlavě, v letu široké konce křídel; 

2. Kontrastní tmavé a bílé s rezavým podocasím; 

3. Pro hnízdění i za tahu pole, louky, bahnité břehy rybníků a nádrží; 

4. Pomalu popobíhá, poté chvilku stojí, sem tam zobne, je družná, za tahu i velká hejna; 

5. Varování kjuvít, za tahu gíeh, jedinečný je hlasitý tok (viz např. Hudec & Šťastný 2005); 

6. Záměna nepravděpodobná. 

 (4) Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 

1. Velký, krátký krk, dlouhý červený zobák (ad.), krátké nohy; 

2. Kontrastní černé a bílé; 

3. Bahnité případně štěrkové až kamenité pobřeží vod, nejčastěji stojatých; 

4. Pobíhá po břehu u okraje vodní hladiny i na suché zemi; 

5. Kontaktní hlas pronikavé kvívíp, kevík nebo kvíp; 

6. Záměna nepravděpodobná. 

(5) Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) 

1. Střední, krátké nohy, krátký krk, krátký silný zobák; 

2. Kontrastní rezavé (ad.), tmavé a bílé; v letu shora nápadné pruhování; 

3. Kamenité nebo bahnité pobřeží stojatých vod; 

4. Pohybuje se malými krůčky, potravu sbírá z povrchu, obrací kameny; 

5. Pouze v letu opakované série kovově znějící jako kuitete nebo krytrytry; 

6. Záměna nepravděpodobná. 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

19 

100 

(6) Koliha velká (Numenius arquata) 

1. Největší evropský bahňák, dlouhé nohy, delší krk a dlouhý tenký dolů zahnutý zobák; 

2. Hnědavé, skvrnité, od kostřece vybíhá na záda bílý klín (patrno jen v letu); 

3. Plachý pták, v polích a na lukách, nocuje často na ostrovech stojatých vod; 

4. Zvolna kráčí, hluboko sonduje v měkkém bahně nebo vlhké půdě; 

5. V letu daleko slyšitelné, charakteristické, často opakované dvouslabičné tlu-jí (2. slabika je výše); 

6. S poněkud menší kolihou malou (26), která se však v letu ozývá zcela jinak. 

 (7) Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 

1. Velký a plachý, dlouhé nohy, delší krk, nápadně dlouhý přímý, nebo velmi mírně prohnutý zobák; 

2. Rezavohnědý krk i prsa, v letu bílý kořen ocasu avšak bez světlého klínu vybíhajícího na záda, 

velká černá skvrna na konci ocasu a bílý pruh uprostřed křídla; 

3. Vzácně hnízdí na loukách a polích, za tahu většinou u stojatých vod; 

4. Sonduje v měkkém substrátu, také se brodí hlubší vodou a potápí hlavu i krk; 

5. Za tahu se ozývá zřídka krátkým ge, hlasitý a nápadný je tok v letu na hnízdišti; 

6. Vzácnější a poněkud menší břehouš rudý (27) má kratší nohy a jinou kresbu křídel i ocasu. 

 (8) Sluka lesní (Scolopax rusticola) 

1. Velká zavalitá, krátké nohy, krátký krk a dlouhý přímý zobák, v letu široká křídla; 

2. Převládá rezavohnědé skvrnění celého těla; 

3. Hnízdí skrytě na suchých i vlhkých místech v lesích, za tahu i jinde, zejména v mokřadech; 

4. Noční aktivita, kráčí kolébavou chůzí, obvykle sonduje hluboko ve vlhké půdě, při vyplašení, 

zpravidla na krátkou vzdálenost hlučně odlétá; 

5. Ozývá se prakticky jen v období toku charakteristickým kvorkáním a pískáním; 

6. Záměna nepravděpodobná. 

 (9) Jespák bojovný (Calidris pugnax) 

1. Výrazný pohlavní dimorfizmus, samci značně větší, delší nohy a krk, malá hlava, krátký zobák; 

2. Samci na jaře zpravidla nápadné krční límce a péřová ouška, hnědavě šupinatý vzhled hřbetu, 

na jaře obě pohlaví oranžové nohy, samice hnědavé, juv. na podzim okrový krk a prsa; 

3. Hojně protahuje, na jaře často mokré louky, na podzim bahnité břehy stojatých vod, někdy pole; 

4. Je družný, ale plachý, potravu sbírá jako větší vodouši, často se brodí v hlubší vodě; 

5. Za tahu se prakticky neozývá; 

6. Na velkou vzdálenost s některými vodouši, vhledem ke značné velikostní i barevné variabilitě 

může (kromě samců ve SŠ) řadu pozorovatelů někdy zmást. 

 (10) Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 

1. Velký, vysoké světlé nohy, kulatá hlava s vysokým čelem, krátký silný zobák; 

2. Pískově hnědé zbarvení s úzkým tmavým skvrněním, břicho bílé, velké žluté oko, kontrastní 

kresba na svrchní straně křídel v letu; 

3. Velmi vzácný (!), na polích, pastvinách a úhorech, nejspíše jednotlivě, případně ve dvojici; 

4. Pobíhá většinou v sehnutém postoji, při zastavení se napřímí a rozhlíží; 

5. Zaskočený pták vydává hlasité stoupající kriék, hlučný je v toku na hnízdišti; 

6. Záměna nepravděpodobná. 

(11) Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 

1. Velký, zavalitý, poněkud kratší nohy než kulík bledý, velké oko, krátký jemnější zobák; 

2. Ve všech šatech mají lemy per na celé svrchní straně a prsou zlatavé zabarvení, břicho v PŠ 

bělavé, chybí nadoční proužek, podpažďová pera bílá (!); 

3. Na jaře často na loukách, pastvinách a polích, na podzim tamtéž, případně méně často na 

bahnitých dnech vypuštěných rybníků; 

4. Je ostražitý, často ve velkých hejnech s čejkami, pobíhá a při zastavení vztyčuje hlavu; 

5. Charakteristický je vysoký protáhlý hvizd jako stoupající tlý nebo dvouslabičné tlý-i; 

6. Málo pravděpodobná s výjimkou jednotlivých ptáků, podobný kulíku bledému (12). 
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(12) Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 

1. Velikosti čejky chocholaté, zavalitý, dlouhé nohy, velká hlava, velké oči, kratší hrubší zobák; 

2. Rozdílný SŠ a PŠ, převládá šedo-černavé skvrnění, bílé svrchní ocasní krovky a bílý úzký proužek 

v křídle, v letu v podpaždí černá pera tvořící dobře viditelnou skvrnu (!); 

3. Kolem stojatých vod (rybníky, přehrady), méně často na polích; 

4. Pohybuje se rozvážně, pobíhá se skloněnou hlavou; 

5. Především v letu daleko slyšitelný trojslabičný hvizd tý-tlu-jí (2. slabika krátká a hlubší); 

6. Stojící pták na velkou vzdálenost s kulíkem zlatým (11). 

(13) Vodouš bahenní (Tringa glareola) 

1. Střední, štíhlá postava, delší nohy, přímý zobák délky hlavy; 

2. Svrchu hnědý světle skvrněný, břicho bělavé, světlý nadoční proužek, ocas hustě úzce 

proužkovaný, bílý kostřec, křídlo odspodu světlé; 

3. Bahnité plochy při okraji stojatých vod (i zaplavené louky); 

4. Družný, méně plachý, kráčí spíše vzpřímeně, potravu hledá na bahnitém dně a v mělké vodě; 

5. Při vyplašení a v letu 2–3 opakované tvrdě znějící gip gip; 

6. Nejspíše s vodoušem kropenatým (14), ten je však kontrastněji zbarvený a má odlišný hlas! 

(14) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 

1. Střední, zavalitý, trochu kratší nohy, přímý zobák mírně přesahuje délku hlavy; 

2. Kontrastní téměř černo-bílé zbarvení, břicho čistě bílé, kostřec bílý, ocas se širokými černými 

proužky, křídlo odspodu velmi tmavé; 

3. Bahnité břehy rybníků, malé louže v polích a lukách, také břehy potoků a řek, řídce zimuje; 

4. Samotářský, plachý, nahrbený postoj, pokyvuje zadní částí těla, potravu sbírá na bahně i v mělké 

vodě, do níž potápí hlavu i krk; 

5. Po vyplašení a v letu vysoké flétnové tluí-vit-vit, popis toku viz např. (Žďárek 2004); 

6. Na dálku s vodoušem bahenním (13) nebo pisíkem obecným (18). 

(15) Vodouš šedý (Tringa nebularia) 

1. Velký, dlouhé zelenavé nohy, delší krk, delší zobák nepatrně zakřivený vzhůru; 

2. Hlava a krk světle šedé, záda tmavší, na ně sahá od kostřece bílý klín, spodina bílá; 

3. Bahnité okraje a dna rybníků, přehrad, vzácněji na březích řek a štěrkovištích; 

4. Plachý, potravu hledá na bahně i v mělké vodě, občas plave, loví i malé rybky; 

5. Zejména v letu daleko slyšitelné 2–3 opakované krátké tju-tju; 

6. Malá pravděpodobnost záměny. 

(16) Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 

1. Velký, dlouhé tmavě červené nohy, delší krk a nápadně dlouhý přímý zobák; 

2. SŠ celý břidlicově černý, PŠ šedý s bílou spodinou těla; na zádech je v letu patrná bílá podélná 

skvrna, v letu nohy daleko přesahují konec ocasu; 

3. Na bahnitých okrajích a dnech větších rybníků a přehrad; 

4. Plachý, potravu hledá hlavně v mělké vodě, potápí krk a hlavu, také plave; 

5. Především v letu melodické dvouslabičné kju-vit (druhá slabika je výše); 

6. Malá pravděpodobnost záměny, v PŠ na velkou dálku s vodoušem rudonohým (17). 

(17) Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

1. Střední až větší, dlouhé nápadně červené nohy, přímý zobák o trochu delší než hlava; 

2. Hnědý až šedavý, spodina bělavá, prsa skvrnitá, v letu nápadné bílé loketní letky (!) a bílý klín ve 

spodní části zad; 

3. Hnízdí na vlhkých loukách u rybníků nebo v polích, na tahu na bahnitých březích stojatých vod; 

4. Při hledání potravy kráčí jako většina vodoušů; 

5. V letu melodické flétnové djý dy, varuje tvrdým odsekávaným kip kip kip …; 

6. Záměnu letícího ptáka lze vyloučit, jinak ostatní vodouši, na dálku vodouš tmavý (16) v PŠ. 
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(18) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

1. Menší, krátké nohy, kratší přímý zobák; 

2. Světle hnědá svrchní strana a skvrny na prsou, břicho bílé, v letu nápadný bílý proužek v křídle; 

3. Hnízdí na zarostlých březích řek a ostrovech, za tahu i na březích stojatých vod; 

4. Čile pobíhá a neustále pokyvuje zadní částí těla, létá zpravidla nízko nad hladinou s prudkými a 

mělkými rozmachy křídel; 

5. Nejčastěji v letu (ale i na zemi) se ozývá charakteristickým trojslabičným hýdidi; 

6. Na dálku s vodoušem kropenatým (14), podobně zbarvený jespák šedý (33) je mnohem menší. 

(19) Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 

1. Střední, krátké nohy, krátký krk a nápadně dlouhý přímý zobák; 

2. Svrchu hnědá s nápadnými podélnými okrovými pruhy, prsa skvrnitá, břicho bílé; 

3. Hnízdí, na podmáčených loukách a polích, za tahu na částečně zarostlých bahnitých březích 

rybníků nebo jiných mokřadních stanovišť, vzácně zimuje u nezamrzlých struh; 

4. Ve dne se většinou ukrývá ve vegetaci, na otevřené plochy vychází hlavně za soumraku a v noci; 

potravu vyhledává sondováním, po vyplašení prudký klikatý let; 

5. Po vyplašení v letu tlumené eč, v hnízdní době vydávají obě pohlaví opakované dvouslabičné ty-

ke ty-ke …, při toku vydává za letu charakteristické mečení pomocí chvějících se ocasních per; 

6. Se vzácnou bekasinou větší (30). 

 (20) Jespák obecný (Calidris alpina) 

1. Menší, přikrčený postoj, černé nohy, dlouhý černý ke konci mírně dolů zahnutý zobák; 

2. Dospělí ptáci ve SŠ s velkou černou skvrnou na břichu, PŠ je šedavý; 

3. Nezarostlé bahnité břehy stojatých vod; 

4. Je družný, často vytváří velká hejna s ostatními bahňáky (jespáky), usilovně sonduje; 

5. Po vyplašení se v letu ozývá krátkým tlumeným trylkem trrí; 

6. V PŠ s jespákem křivozobým (21) a jespáčkem ploskozobým (32). 

(21) Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 

1. Menší, dlouhé černé nohy, štíhlý krk, dlouhý mírně dolů zahnutý zobák; 

2. SŠ s kaštanově rezavou hlavou a spodní částí těla, PŠ je šedohnědý, mladí ptáci mají okrovou 

hlavu a krk, úzký bílý proužek v křídle a bílý kostřec (!); 

3. Nezarostlé bahnité břehy stojatých vod; 

4. Je družný, často s ostatními drobnými bahňáky, sonduje v bahně nebo mělké vodě; 

5. V letu se ozývá protáhlým mírně stoupajícím drrít, dírrit, měkčím než u j. obecného; 

6. Snad s jespákem obecným (20), vyjma letících ptáků. 

(22) Jespák malý (Calidris minuta) 

1. Malý, černé nohy (!), krátký krk, kratší a silnější přímý zobák; 

2. V juv. šatě je na hřbetě nejpestřeji zbarvený drobný jespák, velmi úzký bílý proužek v křídle za 

letu, prsa s krémovým nádechem, na konci ocasu široký nepříliš výrazný tmavý pruh; 

3. Z malých jespáků nejhojnější, nejčastěji na bahnitých mělčinách stojatých vod; 

4. Krotký, družný, na tahu i větší hejna, rychle pobíhá po bahně, někdy také sonduje; 

5. Při vzlétnutí a dosednutí měkké a zvučné dirrdirrdirrit, varování je vysoké drrrit; 

6. S řadou několika vzácných černonohých druhů jespáků, na dálku s jespákem šedým (33). 

 (23) Kulík říční (Charadrius dubius) 

1. Malý, kratší nohy, velká hlava, velké oči a tenký krátký zobák; 

2. Svrchu světle hnědý, naspodu bílý, černý pruh na prsou a za okem, v křídle nemá bílý proužek;  

3. Hnízdí, písčité a oblázčité břehy řek, holá pole, štěrkoviště, haldy aj., i dále od vody; 

4. Není plachý, pobíhá rychlým cupitáním, na hnízdišti jsou časté vzájemné honičky; 

5. Charakteristickým vábením je klesající píu, na hnízdišti celá škála chraptivých zvuků; 

6. Zejména mladí ptáci s kulíkem písečným (24). 
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(24) Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 

1. Menší, zavalitý s velkou hlavou, kratšíma nohama a krátkým zobákem; 

2. Adulti svrchu tmavě hnědí, břicho bílé, mají žlutavě oranžové nohy, široký černý pruh na prsou, 

žlutý kořen silnějšího zobáku, v letu je patrný úzký bílý proužek v křídle; 

3. Bahnité i kamenité a písčité pobřeží stojatých vod, občas i dále od vodní hladiny; 

4. Družný, rychle pobíhá ve skloněném postoji; 

5. Na zemi i v letu dvouslabičný stoupající hvizd pýji nebo drsnější krůli; 

6. Zejména mladí ptáci s kulíkem říčním (23). 

(25) Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 

1. Menší, podobá se malé bekasině, má krátké nohy, krátký klínovitý ocas, kratší zobák; 

2. Tmavě hnědý hřbet s nápadnými okrovými podélnými pruhy; 

3. Bahnité okraje stojatých vod, s oblibou podmáčené louky a strouhy, louže v polích; 

4. Krotká, chová se nenápadně, vyletuje těsně před rušitelem pomaleji než bekasina otavní a v letu 

nekličkuje, často nedaleko usedá, při hledání potravy pohupuje tělem, sonduje; 

5. Prakticky němá, občas po vyplašení vydá tlumené eč podobné hlasu bekasiny otavní; 

6. Velmi malá, na velkou dálku skrz vegetaci možná s bekasinou otavní (19). 

(26) Koliha malá (Numenius phaeopus) 

1. Velká, delší nohy, krk i mírně dolů zahnutý zobák; 

2. Výrazný světlý nadoční proužek a světlý pruh uprostřed temene, v letu svrchu tmavá křídla a 

nápadný bílý kostřec vybíhající do klínu na záda; 

3. Na tahu se zastavuje na loukách, v polích a na březích stojatých vod; 

4. Kráčí, potravu sbírá z povrchu půdy a také sonduje; 

5. Ozývá se v letu i na tahu charakteristickým dlouhým trylkem duí duí bibibibibi…; 

6. Malá pravděpodobnost záměny s kolihou velkou (6). 

(27) Břehouš rudý (Limosa lapponica) 

1. O něco menší než břehouš černoocasý, kratší nohy, dlouhý krk a dlouhý přímý zobák; 

2. Ve SŠ rezavohnědá hlava, krk a spodina těla, bez bílého proužku v křídle, v PŠ převládá šedé 

zbarvení, u juvenilů okrové zbarvení hlavy a krku; 

3. Na bahnitých březích a dnech větších rybníků a přehradních nádrží; 

4. Poměrně krotký, potravu vyhledává v mělké vodě a na březích sondováním; 

5. Za tahu se ozývá zřídka, vábením je gegegeg, v letu drsné hluboké kirruk, kursk; 

6. Podobný břehouši černoocasému (7). 

(28) Jespák rezavý (Calidris canutus) 

1. Zavalitý jespák velikosti kosa, kratší zelenavé nohy, silný přímý černý zobák; 

2. V PŠ svrchu světle šedý, světle okrová prsa, světle šedý skvrnitý kostřec; 

3. Okraje větších nezarostlých bahnitých ploch; 

4. Vzácný, většinou jednotlivě, potravu sbírá z povrchu nebo také sonduje; 

5. Osamocený se ozývá zřídka, vábení v letu vit-vit, tluit-vit nebo tlumené nut; 

6. Snadno určitelný. 

(29) Kulík hnědý (Eudromias morinellus) 

1. O něco menší než kulík zlatý, trochu kompaktnější, nohy v letu nepřesahují ocas; 

2. V každém šatu bílý, či světlý pruh přes hruď, výrazný nadoční proužek, svrchu šedohnědá křídla 

bez bílé pásky, bílý okraj první letky, žlutozelené nohy, ve SŠ jedinečný a charakteristický; 

3. Hnízdí na plochých vrcholcích hor, migruje bez zastávky, případně se na průtahu zastavuje na 

tradičních místech v rovných polích s holou půdou nebo krátkým porostem (Kubelka 2015b); 

4. Na hnízdišti není plachý, nenápadný při průtahu, často v malých skupinkách; 

5. Zpravidla tichý, občas se ale prozradí typickým hlasem, měkkým pvít-pvít-pvít s trylkem; 

6. Pouze na velkou dálku s kulíkem zlatým (11). 
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(30) Bekasina větší (Gallinago media) 

1. O něco málo větší než bekasina otavní, zavalitější s mírně kratším zobákem; 

2. Pruhovaná i na břiše, v letu patrný tmavý panel na velkých krovkách, výrazné bílé okraje ocasu (!) 

patrné zejména při vzletu a přistávání; 

3. Protahuje a zastavuje se v různých typech mokřadů, často však bývá zjištěna na sušších místech 

dále od vody i ve vyšší vegetaci než bekasina otavní (podrobněji viz Lučan 2014); 

4. Zpravidla jednotlivě, po vyplašení – často na krátkou vzdálenost okolo 5 m – odlétá více ztěžka a 

příměji než bekasina otavní; 

5. Většinou tichá, při vyplašení občas gruff; 

6. S hojnější bekasinou otavní (19). 

 (31) Jespák písečný (Calidris alba) 

1. Podsaditý menší bahňák, černé nohy (postrádá zadní prst), silnější přímý černý zobák; 

2. V PŠ hodně bíle působící pták, svrchu světle šedý, břicho bílé, v letu široký bílý tmavě lemovaný 

pruh v křídle, snadno určitelný druh; 

3. Na mělčinách a bahnitých holých březích rybníků a vodních nádrží; 

4. Vzácný, osamocený je krotký, u nás potravu sbírá spíše po způsobu kulíků; 

5. Ozývá se zřídka, při vyplašení v letu varuje krátkým pit nebo opakovaným vit-vit-vit; 

6. Záměna nepravděpodobná. 

(32) Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 

1. Menší, delší široký (shora zploštělý) zobák je na konci mírně zahnutý dolů; 

2. SŠ tmavě hnědý, PŠ šedý, břicho bílé, nápadný dvojitý nadoční proužek, v letu svrchu tmavé 

křídlo a tmavý střed kostřece a ocasu; 

3. Bahnité mělčiny stojatých vod, u nich případně i v řídkém bylinném porostu; 

4. Vzácný, obvykle se straní ostatních bahňáků, je krotký, sonduje v měkkém bahně; 

5. V letu po vyrušení nemelodické krátké dryid, črrii trii trit, črruit apod.; 

6. Na větší vzdálenost možná záměna s jespákem obecným (20). 

(33) Jespák šedý (Calidris temminckii) 

1. Nejmenší evropský bahňák, kratší světlé nohy (!), krátký krk, tenčí přímý zobák; 

2. Po celý rok jednobarevné spíše šedé opeření, břicho bílé, bílý okraj ocasu (!); 

3. Bahnité okraje stojatých vod, občas i mezi vegetací; 

4. Krotký, většinou ojediněle, vyplašený prudce vylétne do výšky a často kličkuje, po zemi pobíhá 

oproti jespáku malému klidněji; 

5. V letu jasné zvonivé a opakované kilili kilili nebo tiriririr; 

6. Na velkou vzdálenost s jespákem malým (22). 

(34) Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 

1. Menší, připomíná jespáky, má delší krk a malou hlavu, delší velmi tenký černý zobák; 

2. V PŠ šedý hřbet (juv. mají záda tmavě hnědá), na bílé hlavě tmavé temeno a černá skvrna za 

okem, v letu tmavá křídla s nápadným bílým proužkem; 

3. Nejčastěji plave na hladině stojatých vod, vzácně vystupuje na břeh; 

4. Na hladině živě loví zobákem ve vodě a točí se dokola, na břehu neklidně pobíhá po bahně; 

5. V letu opakované vábení je měkké bit, vit nebo tit,  ohrožení ostřejší prit; 

6. S mnohem vzácnějším lyskonohem ploskozobým (52).  

 

 

Druhy skupiny E (ostatní vzácní zatoulanci, zaznamenaní v ČR): 

 

U těchto druhů je kromě klasických charakteristických klíčových znaků za jménem druhu uveden 

charakter výskytu v ČR do roku 2015 na základě informací ze tří zdrojů: (Hudec & Šťastný 2005, ČSO 
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2015a, FK ČSO 2015), případné další zdroje jsou uvedeny u konkrétního druhu. Počet záznamů v ČR je 

potřeba hodnotit jako minimální, protože některé informace, zejména starší zástřely nemusely být přes 

veškerou snahu v literatuře objeveny, případně ani vůbec zveřejněny. 

 

(35) Běhulík plavý (Cursorius curcor) 3× zjištěn v ČR, sever Čech (květen 1891, srpen 1893 a 1929) 

1. Velikosti vodouše rudonohého, charakteristický vzhled, poněkud připomíná kulíky, ale delší nohy, 

štíhlejší a dolů mírně zahnutý štíhlý zobák; 

2. Nezaměnitelný, pískově okrově zbarvený, modro-šedý zátylek, břicho světlé, v letu nápadné černé 

konce křídel (spodina celá černá), juv. jsou hnědavěji zbarvení a mírně tmavě skvrnití; 

3. Pouštní druh, vyžaduje holý plochý terén, často daleko od vody;  

4. Ve střední Evropě zpravidla jednotlivě, charakteristicky rychle popoběhne, poté se narovná; 

5. V letu se ozývá krátkým pískavým quit, občas opakovaným, případně ostrým praak-praak; 

6. Záměna nepravděpodobná. 

(36) Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 8× zjištěn v ČR, většinou Morava, od konce května do září  

1. Velikosti vodouše rudonohého, tvarem připomíná rybáka na delších nohou s krátkým a tlustším 

zobákem, hluboce vykrojený vidličnatý ocas, štíhlá křídla; 

2. Světle hnědá vrchní strana těla, bílý kostřec, zespodu červenohnědé vnitřní křídlo s bílým 

koncovým lemem, žluté hrdlo s černým ohraničením, mládě méně vybarvené a kropenaté;  

3. Druh plochých stepních oblastí, často u slaných jezer, ve střední Evropě poblíž mokřadů; 

4. Loví zejména hmyz za letu typickým vlaštovčím letem s prudkými obraty; 

5. Různé hrubé hlasy podobné rybákům jako kik nebo kirrik, občas trylek kikki-kirrik-irrik; 

6. Velmi podobný vzácnějšímu ouhorlíku černokřídlému (37). 

(37) Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 2× zjištěn v ČR, Morava (září 1951, listopad 1970) 

1. Stejný vzhled a proporce jako ouhorlík stepní; 

2. Má zespodu křídlo černé, bez bílého okraje, méně červené na zobáku a nepatrně kratší ocas; 

3. Druh stepních oblastí od Černého moře dále na východ, ve střední Evropě poblíž mokřadů; 

4. Loví zejména hmyz za letu typickým vlaštovčím letem s prudkými obraty; 

5. Níže položený a více důrazný hlas než ouhorlík stepní, přibližně kritt či krip nebo kikiip;  

6. S méně vzácnějším ouhorlíkem stepním (36).  

(38) Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) v ČR do 30 záznamů od dubna do září 

1. Velikosti kulíka říčního, ale delší štíhlejší zobák a poněkud elegantnější vzhled; 

2. Vždy černý zobák, tmavé nohy, jen malá tmavá skvrna po stranách hrudi, tenký bílý krční límec, 

samec má rezavý zátylek, v letu výrazné bílé strany ocasu a bílá páska v křídle; 

3. Zejména pobřežní druh, případně slaniska, ve střední Evropě podobně jako ostatní menší kulíci; 

4. Ve střední Evropě jednotlivě, často s ostatními menšími kulíky, chová se stejně jako oni; 

5. Hlas v letu je měkké pit nebo tvit, varovný hlas je tvrdé prrr a  tklivé tů-ít; 

6. Leda na velkou vzdálenost s kulíkem říčním (23) nebo písečným (24). 

(39) Kulík hnědokřídlý (Pluvialis dominica) 3× zjištěn v ČR (září 1981 a 2002, říjen 1989) 

1. Velikostí i tvarem jako kulík zlatý, jen mírně delší nohy a nepatrně subtilnější; 

2. Ve SŠ nejvíce černý na hrdle a hrudi, zespodu šedohnědá křídla, nikoliv bílá, ze všech tří druhů 

„zlatých“ kulíků nejvíce došeda, mladý pták má nejvýraznější nadoční proužek; 

3. Americký druh, v Evropě zejména na bahnitých příbřežních lagunách a podobných biotopech; 

4. Vyhledává podobné prostředí jako kulíci zlatí a často zastižen i s nimi; 

5. Běžný hlas klu-íí je téměř totožný s voláním kulíka pacifického; 

6. Podobný kulíku zlatému a ještě více dalšímu vzácnému migrantovi, kulíku pacifickému (58). 
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(40) Čejka trnitá (Vanellus spinosus) 1× zjištěna v ČR, 27. 9. 1989 u Záhlinic, střední Morava 

1. Trochu menší a štíhlejší než čejka chocholatá, má však delší nohy; 

2. V každém šatu bílé tváře, černé břicho, boky a nohy, světle hnědý vršek těla, nemá chocholku; 

3. Africký druh hnízdící v Turecku a Řecku, zemědělská krajina, mokřady, vyžaduje blízkost vody; 

4. Družná, ve střední Evropě spíše jednotlivě, chováním velmi podobná čejce chocholaté; 

5. Hlasitá, opakované ostré kovové pitt či tik nebo pvik poněkud připomínající pisilu čáponohou; 

6. Na dálku v letu s keptuškou stepní (41), ta má ale bílé loketní letky. 

(41) Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 12× zjištěna v ČR (6× březen–duben, 6× září–listopad) 

1. Velikosti čejky chocholaté, mírně delší nohy, bez chocholky; 

2. Ve všech šatech světlý nadoční proužek, ve SŠ jedinečná barevná kombinace; 

3. Ohrožený druh stepních oblastí za Kaspickým mořem, pravidelné zálety do Evropy, zde zjišťován 

zpravidla v zemědělské krajině (pole, louky), klidně daleko od vody; 

4. Ráda se zdržuje ve společnosti čejek chocholatých (např. Polčák 2001, Vlček & Kubelka 2014), 

chová se podobně jako čejky; 

5. Hlasitá na hnízdišti, v zimě relativně tichá, případně drsné kretč, nebo kreč-eč-eč v letu; 

6. Na dálku s čejkou trnitou (40), případně keptuškou běloocasou (42), juv. s kulíkem hnědým (29). 

(42) Keptuška běloocasá (Vanellus leucurus) 1× zjištěna v ČR, 2. 6. 2001, Hradecký rybník, Tovačov 

1. Nepatrně menší než čejka chocholatá, ale výrazně menší tělo a delší nohy, bez chocholky; 

2. Žluté nohy, ocas celý bílý, jednotně hnědošedá, černé konce křídel (viz také Polčák 2001); 

3. Asijský druh hnízdící nejblíže v okolí Kaspického moře, vyhledává zarostlejší mokřady; 

4. Raději je schovaná v mokřadní vegetaci nedaleko od vody, často vyplašena na malou vzdálenost; 

5. Na průtahu je zpravidla tichá, zřídka píí-vik nebo kví-vuk připomínající tišší čejku chocholatou; 

6. Na dálku v letu s keptuškou stepní (41).  

.(43) Jespák rudokrký (Calidris ruficollis) 1× zjištěn v ČR, 18. 9. 1998, Kojetín, (Šírek 2004) 

1. Velikosti jespáka malého, ale má mírně kratší zobák i nohy a delší křídla; 

2. Ve SŠ čistě rezavé hrdlo a bílá hruď s černým skvrněním, u mladého ptáka ostrý kontrast mezi 

šedavými krovkami a rezavohnědou lopatkou bez dvou bílých pruhů do „V“, bez blány; 

3. Druh  Arktidy východní části Ruska, v Evropě nejčastěji na bahnech přílivové zóny; 

4. Plynulým klováním sbírá potravu z povrchu bahna, občas v bahně sonduje, družný; 

5. Zpravidla čit nebo prip, lehce hrubší než u jespáka malého, ale téměř nerozlišitelné; 

6. Podobný zejména jespáku malému (22), případně v PŠ jespáku srostloprstému (61). 

(44) Jespák tundrový (Calidris fuscicollis) 1× zjištěn v ČR, 22. 9. 1997, Tovačov 

1. Mírně větší než jespák malý, ale menší než jespák obecný, charakteristicky protáhlé tělo 

s oválným shora zploštělým „průřezem“, kratší nohy, složená křídla přesahují ocas; 

2. Bílá skvrna na kostřeci ve tvaru „U“, výrazný bílý nadoční proužek, světlejší báze zobáku;  

3. Americký druh, v Evropě na pobřeží a jiných bahnitých mokřadech; 

4. Družný, nejčastěji v hejnech ostatních bahňáků; 

5. Charakteristický hlas v letu je vysoké, trochu vrzavé jíít nebo ííít, často přirovnávané k myši;  

6. Zejména s jespákem dlouhokřídlým (45), se kterým sdílí tělesné proporce. 

(45) Jespák dlouhokřídlý (Calidris bairdii) 2× zjištěn v ČR na jižní Moravě (září 1981, květen 2009) 

1. Nepatrně menší než jespák tundrový, stejný tvar těla, špička zobáku téměř není zakřivena dolů; 

2. Černý prostřední pruh na kostřeci, bez výrazného nadočního proužku, pouze černý zobák; 

3. Americký druh, preferuje vnitrozemské bahnité mokřady před pobřežím; 

4. Méně družný než ostatní jespáci, (Hájek 1984); 

5. Obvyklý hlas je nízké trylkové prííít nebo drsně vrzavé krrt, také ostré tsik; 

6. Zejména s jespákem tundrovým (44), se kterým sdílí tělesné proporce.  
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(46) Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) v ČR do 15 záznamů, duben–listopad, nejčastěji v září 

1. Mírně větší než jespák obecný s méně dolů zahnutým zobákem, tvarem připomíná menšího 

jespáka bojovného, samci znatelně větší než samice, zejména s mohutnou hrudí; 

2. Ostře ohraničené skvrnění na hrudi tvoří špičku kontrastující s bílým břichem, světlejší žluto-

zelené nohy, nenápadný světlý proužek v křídle, bez výraznějšího bílého očního kroužku; 

3. Americký druh s častými zálety do Evropy, v ČR zejména na upuštěných rybnících a nádržích; 

4. Krotký, migruje na velké vzdálenosti, v Evropě nejčastěji juv., chování jako většina jespáků;  

5. Charakteristické hlasité, drsné, ostré „churk“ nebo „trrit“, často nepravidelně opakované; 

6. S jespákem obecným (20), případně jespákem klínoocasým (64) i jespákem bojovným (9). 

(47) Jespák mořský (Calidris maritima) 1× zjištěn v ČR, 4. 10. 1997, Bzenec-Přívoz (Šimeček 1998) 

1. Nepatrně větší než jespák obecný, podobný tvar těla, ale celkově robustnější, kratší nohy; 

2. Juv. a ad. PŠ oranžové nohy a báze zobáku, v letu jako jespák obecný, ale tmavší; 

3. Severoevropský druh vázaný na skalnatá pobřeží a tundru, vzácně ve vnitrozemí; 

4. Ve vnitrozemí opět vyhledává skalnaté a kamenité břehy nádrží, často sám, nebývá plachý; 

5. Spíše tichý mimo hnízdiště, občas krátké neformální tit, či vhit, nebo tvíít; 

6. V letu s jespákem obecným (20).  

(48) Jespák plavý (Calirdis subruficollis) 2× zjištěn v ČR, v. n. Rozkoš (15.10. 1983, 2.–11. 10. 2010)  

1. Velký jako malá samice jespáka bojovného, ale mírně kratší tenčí a rovnější zobák; 

2. Žlutohnědý s tmavým vzorem na křídlech, ocas shora celý tmavý, tmavé skvrnění po stranách 

hrudi, světlý oční kroužek, hořčicově žlutavé nohy; 

3. Americký druh, často travnaté plochy, v ČR zarůstající dno spuštěného rybníka (Žďárek 1987); 

4. Krotký druh, občas i bokem od ostatních bahňáků;  

5. Obvykle tichý, ale občas vydá nízký vrčivý hlas pr-r-r-ríít v letu; 

6. S jespákem bojovným (9), v letu připomíná malého kulíka zlatého (11).  

(49) Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) zřejmě více než 100× zjištěn v ČR, od dubna do listopadu 

1. Menší než vodouš šedý, štíhlý, elegantní, nohy v letu značně přesahují ocas, tenký rovný zobák; 

2. Tenký nadoční proužek, ve SŠ jemně skvrnitý s četnými křížovými skvrnami na křídlech a 

nohama se žlutavým nádechem, v letu patrný dlouhý úzký bílý klín na zádech; 

3. Hnízdí ve východní Evropě, vzácně protahuje, nejčastěji zjištěn na upuštěných rybnících; 

4. Většinou chodí na okraji mokřadu ve vodě, klidně i v řídké vegetaci, sbírá zejména z hladiny; 

5. Běžně při vyplašení hlasité yip, často rychle opakované, nebo plev podobné vodouši šedému; 

6. S vodoušem šedým (15) na větší vzdálenost.  

(50) Vodouš velký (Tringa melanoleuca) 1× zjištěn v ČR, 26. 8. 1964, Záhlinice na Moravě 

1. Velikosti vodouše šedého i stejné proporce, jen o něco delší křídla; 

2. Ve všech šatech světle žluté nohy, někdy do oranžova, záda jsou tmavá bez bílého klínu, více 

bílých skvrn na vrchní straně těla než vodouš šedý; 

3. Americký druh, vyhledává zejména různé vnitrozemské mokřady; 

4. Ovládá řadu technik sběru potravy, často brodí hlubší vodu, loví i malé rybky na mělčině; 

5. Nejčastěji hlasité, jasné teu-teu-teu v mírně sestupné sekvenci; 

6. S vodoušem šedým (15), případně vodoušem žlutonohým (66).  

(51) Vodouš malý (Xenus cinereus) 11× zjištěn v ČR, spíše ve východní části, od dubna do září 

1. Tvarem o něco větší pisík obecný, ale má delší nahoru prohnutý zobák, příkré čelo; 

2. Celkově šedivý s bílým břichem, žlutavé nohy, ve SŠ oranžové, tmavý proužek na horní lopatce, 

šedý ocas bez výrazných bílých okrajů, v letu patrný bílý zadní okraj křídla; 

3. Východoevropský a asijský druh, řada vnitrozemských mokřadů, i podél řek jako pisík obecný; 

4. Rozvážně a pomalu chodí při hledání potravy, občas pohupuje tělem jako pisík obecný; 

5. V letu typicky ostré lehce vzrůstající tvit-vit-vit-vit připomínající pisíka obecného; 

6. Na velkou dálku s pisíkem obecným (18). 
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(52) Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) v ČR do 30 záznamů od června do prosince 

1. Nepatrně větší a robustnější než lyskonoh úzkozobý, mohutnější ke konci shora zploštělý zobák; 

2. Ve SŠ nezaměnitelný, v PŠ světlejší, dospělí čistě světlí na hřbetu a mladí ptáci s rezavým 

nádechem na hrdle na rozdíl od lyskonoha úzkozobého, v letu ještě nápadnější bílý pruh v křídle;  

3. Nejčastěji plave na hladině stojatých vod, vzácně vystupuje na břeh; 

4. Jednotlivě, krotký, chování jako lyskonoh úzkozobý, oba druhy často dále od jiných bahňáků;  

5. Za letu ostré a vysoké pit; 

6. S hojnějším lyskonohem úzkozobým (34).  

 

Druhy skupiny F (raritní bahňáci ve střední a západní Evropě, doposud nezaznamenaní v ČR):  

Do této skupiny byly vybrány zejména druhy, které byly zaznamenány v okolních zemích (zejména 

Německo a Polsko), jednotlivý počet záznamů se vztahuje v Německu (Něm.) na roky 2002–2015 (Club 

300 Germany 2015), v Polsku (Pol.) na 2008–2015 (BirdWatching.PL 2015), v případě malého (žádného) 

počtu záznamů v těchto zemích je doplněn i počet všech jedinců zaznamenaný ve Velké Británii (GB) do 

roku 2012 (Harrop et al. 2013). Rozhodně se nejedná o všechny druhy bahňáků doposud zaznamenané 

v Evropě, např. Velká Británie má ještě několik záznamů dalších raritních druhů (Harrop et al. 2013). 

(53) Kulík kanadský (Charadrius semipalmatus) GB 2 jedinci říjen–listopad, často Azorské ostrovy 

1. Mírně menší než kulík písečný, má dvě malé blanky mezi předními prsty, průměrně kratší zobák; 

2. Tenký světlý oční kroužek, méně nápadný nadoční bílý proužek, černý tenký pruh přes prsa;  

3. Americký druh, bahnité a písečné plochy na pobřeží i vnitrozemská jezera a rybníky; 

4. Družný, rychle pobíhá ve skloněném postoji, v Evropě často s kulíky písečnými; 

5. Hlas odlišný (!) od kulíka písečného, rychlé, chraplavé stoupající hvízdnutí „chewee“; 

6. Velmi podobný kulíku písečnému (24), řada evropských výskytů pravděpodobně přehlédnuta. 

(54) Kulík rezavoocasý (Charadrius vociferus) GB 55 jedinců, téměř každoročně v průběhu zimy 

1. Znatelně větší než kulík písečný, delší krk, delší zobák a výrazně dlouhý ocas; 

2. Dvojitý černý pruh na hrudi, jasně rezavý kostřec, v letu výrazný bílý pruh v křídle; 

3. Americký druh, preferuje travnaté plochy s krátkou vegetací, vzácněji na písečných plážích; 

4. Podobné chování jako ostatní kulíci včetně podupávání nohou, i na trávě; 

5. Pronikavě hlasité volání, rychlé a opakované kill-dý nebo tvill-ví-ví-víí a tví-il; 

6. Jen na velkou vzdálenost s jinými druhy kulíků. 

(55) Kulík menší (Charadrius mongolus) GB 5 jedinců 

1. Poněkud větší než kulík písečný, ale delší nohy a delší zobák, jemnější zobák s tupějším koncem a 

v letu nepřesahující prsty za ocas v porovnání s kulíkem větším; 

2. Nápadný SŠ s rezavou hrudí, tmavě šedé nohy, nikdy nemá bílý krční límec jako kulík mořský;  

3. Druh centrální a východní Asie, zimuje na pobřeží a v ústí řek; 

4. Často ve volném uskupení s ostatními kulíky; 

5. Tvrdé, krátké trik nebo tirrik, ale i měkké trrrp, velmi podobné kulíku většímu; 

6. Podobný kulíku většímu (56), rozdíly podrobněji popsány v (Sinclair & Nicholls 1980). 

(56) Kulík větší (Charadrius leschenaultii) Něm. 5× červenec–srpen, listopad, GB 15 jedinců 

1. Mírně větší než kulík menší, trochu delší nohy a krk, mohutnější a špičatější zobák; 

2. Světlejší, zelenavé nohy s tmavšími klouby, jinak v PŠ zbarvení shodné jako kulík menší; 

3. Hnízdí na Blízkém Východě a v Turecku, pláže nebo okraje vodních ploch blízko pobřeží; 

4. Při hledání potravy dělá průměrně více kroků (3–10) a poté delší pauzu než kulík menší; 

5. Obvyklý hlas je krátký měkký trylek trrri, s trochou praxe odlišitelný od kulíka menšího; 

6. Podobný kulíku menšímu (55), viz (Sinclair & Nicholls 1980), případně kulíku kaspickému (57). 
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(57) Kulík kaspický (Charadrius asiaticus) GB 6 jedinců 

1. Trochu menší a štíhlejší než kulík hnědý, na delších nohách a s protaženou zadní částí těla, delší 

zobák, prsty v letu přesahují ocas, celkově štíhlejší a elegantnější než kulík větší a menší; 

2. Široký hnědošedý pruh přes prsa (samec ve SŠ rezavý), výrazný bílý či žlutavý nadoční proužek, 

vždy bez bílého půlměsíce na hrudi, v letu svrchu krátký bílý pruh v křídlech; 

3. Asijský druh hnízdící okolo Kaspického jezera, suché stepi i dále od vody, zemědělská půda; 

4. Podobně jako u kulíka hnědého je tah mezi hnízdišti a Afrikou zpravidla bez zastávky; 

5. Na zemi krátké, hlasité, ostré a dvakrát opakované čup nebo tyup, v letu spíše jen jednou; 

6. S kulíkem hnědým (29), případně kulíkem větším (56) a menším (55), v Asii je mu podobný kulík 

rezavoprsý (Charadrius veredus), lišící se hlavně hnědou spodinou křídel a světlýma nohama. 

(58) Kulík pacifický (Pluvialis fulva) Něm. 16×, Pol. 4×, červen-říjen, GB 77 jedinců 

1. Jako kulík hnědokřídlý, ale trošku menší a delší přesah ručních letek, v letu nohy přečnívají ocas; 

2. Ve SŠ méně černé než kulík hnědokřídlý, rovněž však šedohnědá spodina křídel; 

3. Druh východní Asie, v Evropě častěji zjišťován na pobřeží než oba druhy „zlatých“ kulíků; 

4. Stejné chování jako ostatní „zlatí“ kulíci; 

5. Rychlé dvojslabičné tu-íí nebo ču-vit, podobné volání vodouše tmavého; 

6. Zejména podobný kulíku hnědokřídlému (39), poté i kulíku zlatému (11). 

(59) Jespák dlouhoprstý (Calidris subminuta) Něm. 1× 23. 6. 2011 ve vnitrozemí, GB 2 jedinci 

1. Velikosti jespáka malého, delší nohy a krk, dlouhé prsty, v letu přesahující ocas; 

2. Světlé, žlutozelené nohy, výraznější bílý nadoční proužek, světlá báze dolní části zobáku; 

3. Východoasijský druh, mimo hnízdění zpravidla na vnitrozemských mokřadech; 

4. Stavbou těla a pohybem může připomínat spíše malého vodouše bahenního než jespáka; 

5. Krátké, měkké prrt, črip nebo čuliup; 

6. Podobný jespáku drobnému (60), z dálky případně i jespáku šedému (33), oba mají světlé nohy. 

(60) Jespák drobný (Calidris minutilla) GB 36 jedinců 

1. Nejmenší bahňák vůbec, nepatrně menší než jespák malý, kompaktnější než jespák dlouhoprstý; 

2. Světlé, žlutozelené nohy, světlé peří u báze zobáku nad tmavým očním proužkem; 

3. Americký druh, téměř každoročně zjišťován na pobřeží Velké Británie; 

4. Družnější a častěji se vyskytuje v přílivových zónách než jespák dlouhoprstý; 

5. Vysoko položené, pronikavé, stoupající trriíí, často v sériích, případně nižší „prrrt“; 

6. Podobný jespáku dlouhoprstému (59), z dálky případně i jespáku šedému (33) – světlé nohy. 

(61) Jespák srostloprstý (Calidris pusilla) Něm. 6×, Pol. 1× květen, červenec–září, GB více než 50 ex. 

1. Nepatrně větší než jespák malý, ale rovnější tupější zobák, malá blanka mezi prsty; 

2. Tmavé nohy, nezdvojený bílý nadoční proužek, téměř chybí bílé „V“ v pláštíku mladých ptáků; 

3. Americký druh, nejčastěji na pobřeží, v Něm. jednou i ve vnitrozemí, cca 100 km od ČR; 

4. Velmi družný, pomalejší tempo sběru potravy než jespák malý, sonduje méně často a mělčeji než 

jespák aljašský, na bahnech v přílivové zóně se spíše vyhýbá okraji přílivu; 

5. Spíše níže položené a chraplavější čerk nebo črup, občas čirrup; 

6. S jespákem malým (22), podobnější ještě jespáku aljašskému (62) – také malá blanka mezi prsty. 

(62) Jespák aljašský (Calidris mauri) GB 8 jedinců 

1. Mírně větší než jespák srostloprstý, ale delší špičatý, dolů mírně zahnutý zobák, postavou 

připomíná spíše zmenšeného jespáka obecného, blanka mezi prsty; 

2. Tmavé nohy, v porovnání s jespákem srostloprstým mají dospělí i mladí ptáci rezavý pláštík, 

skvrnitější boky (u juv. jen krk) a světlejší peří u zobáku; 

3. Americký druh, v Evropě nejvzácnější z amerických jespáků, nejčastěji na pobřeží; 

4. Zpravidla není plachý, družný, na rozdíl od jespáka srostloprstého sonduje v hlubší vodě; 

5. Slabší, ostřejší, vysoko položené jíít nebo číít, odlišný hlas od jespáka srostloprstého; 

6. S jespákem malým (22), podobnější je vzácnému jespáku srostloprstému (61). 
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(63) Jespák dlouhonohý (Calidris himantopus) Něm. 1× 20. 7. 2008 na pobřeží, GB 29 jedinců 

1. Poněkud větší než jespák obecný, ale dlouhý krk a nohy (při letu velký přesah za ocas), dlouhý, 

lehce dolů zahnutý zobák s tupým koncem, „hranatý“ profil hlavy; 

2. Bez bílého pruhu v křídlech, i mladý pták je skvrněný na bocích, bílý kostřec; 

3. Americký druh, mimo hnízdění spíše vnitrozemská jezírka a příbřežní lagunky než pobřeží; 

4. Často ve společnosti jiných druhů, až po břicho ve vodě rychle sonduje zobákem jako slukovci; 

5. Obvyklý hlas v letu je měkký trylek kirr nebo grrrt, podobný jespáku křivozobému; 

6. Vzdáleně podobný jespáku křivozobému (21), liší se zejména větší délkou nohou. 

(64) Jespák klínoocasý (Calidris acuminata) Něm. 2×, srpen–září, jednou ve vnitrozemí, GB 31 ex. 

1. Velikosti jespáka obecného, stavbou těla však v podstatě totožný s jespákem skvrnitým; 

2. Mladý pták má okrovou hruď bez skvrnění, dospělý pták různě rozsáhlé skvrnění na hrudi i 

bocích (skvrny ve tvaru „V“) bez jasného rozhraní, v každém šatu výraznější bílý oční kroužek; 

3. Sibiřský druh, živí se v travinách a sušších okrajích mokřadů, vzácněji na bahnitých plochách; 

4. Krotký, často se živí ve vegetaci a může se i přikrčit jako bekasina, aby nebyl zpozorován; 

5. Měkký, příjemný hlas plííp často opakován, může připomínat hlas vlaštovky obecné; 

6. Zejména v letu jespáku skvrnitému (46), záměna možná rovněž s malým jespákem bojovným (9). 

(65) Jespák velký (Calidris tenuirostris) Něm. 1× 23. 6. 2002, Pol. 1× 17. 7. 2014, 2×pobřeží, GB 3 ex. 

1. Největší jespák, o málo větší než jespák rezavý s delším a zahnutějším zobákem, delší křídla; 

2. Nezaměnitelný ve SŠ, mladí ptáci a v PŠ ostřejší přechod skvrnění na hrudi, světlý kostřec;  

3. Východoasijský druh, mimo hnízdiště v horské tundře výhradně na bahnech přílivové zóny; 

4. Živí se převážně sondováním, preferuje rozsáhlá bahnitá nebo písčitá ústí řek, družný;  

5. Spíše tichý, občas dvojslabičné volání nyut-nyut, podobné jespáku rezavému; 

6. S jespákem rezavým (28). 

(66) Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) Něm. 12× (několikrát i vnitrozemí), Pol. 1×, duben–prosinec 

1. Velikosti vodouše štíhlého, tvarem připomíná vodouše rudonohého, ale je celkově protáhlejší, 

delší křídla přesahující za ocas, delší krk, nohy výrazně přesahující ocas; 

2. Nohy vždy světle žluté, rovný jemný zobák vždy černý, jemně rozpitě skvrněný; 

3. Americký druh, vyhledává mokřady s krátkým porostem, často vnitrozemská bažinatá jezírka; 

4. Družný, méně plachý, zpravidla sbírá potravu z povrchu, zřídka běhá za kořistí; 

5. Vysoko položené jasné tev-tev nebo tev, jako něco mezi vodoušem rudonohým a štíhlým; 

6. S vodoušem rudonohým (17), vodoušem velkým (50), případně vodoušem štíhlým (49). 

(67) Vodouš samotářský (Tringa solitaria) GB 36 jedinců 

1. Trošku menší než vodouš kropenatý, štíhlejší s užšími křídly, která budí delší dojem; 

2. Výrazný tmavý střed ocasu, více bílého skvrnění na křídlech, méně ostrý přechod tmavého 

skvrnění do bílého břicha a žlutavější nohy než vodouš kropenatý; 

3. Americký druh, vnitrozemské sladkovodní mokřady, velice vzácně na pobřeží; 

4. Pohupuje se, když je znepokojen, obecně nervózní, ale v Evropě často méně plachý; 

5. Hlas podobný vodouši kropenatému, běžně vysoké tou-tou-tvit nebo píít-víít, dále ostré pit; 

6. Velmi podobný vodouši kropenatému (14), na větší dálku může připomínat i vodouše bahenního. 

(68) Pisík americký (Actitis macularius) Něm. 3×, Pol. 2×, červen–říjen, prosinec, GB více než 50 ex. 

1. Velikosti pisíka obecného, poněkud kompaktnější, ocas přesahuje složená křídla jen krátce; 

2. Ve SŠ nezaměnitelný, juv. mají terciálky a velké krovky jednotně šedé, proužkování je omezeno 

na špičky, všichni ptáci mají žlutavé nohy, světlou bázi zobáku a šedší hřbet než pisík obecný; 

3. Americký druh, rozličná prostředí mimo hnízdiště identická s pisíkem obecným; 

4. V Něm. i dvakrát dále ve vnitrozemí asi 100 km od českých hranic; 

5. Typická je série podobných, slabě vzrůstajících píít slabik v letu, rozdílná od pisíka obecného; 

6. Velmi podobný pisíku obecnému (18), ptáci v PŠ v Evropě jsou zřejmě přehlíženi. 
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(69) Koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris) historický výskyt, asi vyhynulá (Kubelka et al. 2015) 

1. Nepatrně menší než koliha malá, drobnější vzhled, tenký jemný a špičatý zobák; 

2. Celkově světlá, u ad. kapkovité skvrnění na bocích, bílý ocas s několika černými pruhy, absence 

světlého temenního proužku, pro další podrobnější rozdíly viz např. (Corso et al. 2014); 

3. Druh jižní Sibiře, který zimoval v Mediteránu, není v seznamu avifauny ČR (Mlíkovský 2004); 

4. Často byla zjištěna ve společnosti kolih velkých na sladkovodních nebo brakických mokřadech; 

5. Volání podobné kolize velké, ale vyšší a kratší, např. kour-líí nebo ostré kratší kev-ií v letu; 

6. Podobná zvláště poddruhu kolihy velké Numenius arquata orientalis (6), zdálky kolize malé (26). 

(70) Koliha nejmenší (Numenius minutus) Něm 1× 24.8. 2012 na pobřeží, GB 2 jedinci, srpen–září 

1. Velikosti čejky chocholaté, ale jednoznačný tvar kolihy, štíhlý krk, kratší, méně zahnutý zobák; 

2. Ocas a záda shora i křídla zespodu jednotně tmavé, úzký světlý proužek na temeni; 

3. Sibiřský druh, mimo hnízdiště na vnitrozemských travinách, polích a okrajích mokřadů; 

4. Často krotká, živí se zejména klováním, nikoliv sondováním; 

5. V letu obvykle měkké pískavé trojslabičné te-te-te s rostoucí výškou tónu každé slabiky; 

6. Podobná zejména poddruhu kolihy malé Numenius phaeopus hudsonicus (26), bartramii 

dlouhoocasé (71) a kolize severní (Numenius borealis), dnes zřejmě vyhubené (např. Šálek 2013). 

(71) Bartramie dlouhoocasá (Bartramia longicauda) GB 46 jedinců 

1. Velikosti kolihy nejmenší, avšak kratší, rovnější zobák, kratší nohy, ale výrazně dlouhý ocas; 

2. Hrubě čárkovaná i na bocích, žlutavě hnědé nohy, tmavý vršek hlavy se světlým tenkým 

proužkem uprostřed, nápadné černé oko na světlé tváři, tmavá záda a ocas svrchu; 

3. Americký druh, preferuje traviny (pastviny, letiště, golfová hřiště), vzácněji v polích; 

4. Velmi krotká, při hledání potravy pohybem občas připomíná kulíky, často vzpřímený postoj; 

5. Hlas čisté, živé guip-ip-ip-ip v letu, velmi připomínající kukačku obecnou nebo potápku malou; 

6. Na větší dálku s kolihou nejmenší (70), ale i s jespákem bojovným (9) nebo kulíkem zlatým (11). 

(72) Slukovec dlouhozobý (Limnodromus scolopaceus) Něm. 2×, Pol. 2× duben–květen, září–listopad 

1. Trochu větší než bekasina otavní, vzhledem mezi bekasinou (tvar) a břehoušem rudým (spíše 

zbarvení), dlouhý zobák s tupou špičkou, ke konci nepatrně ohnutý dolů; 

2. Juv. a ptáci v první zimě mají terciálky jednotně šedé s tmavšími středy a světlým okrajem, ad. 

v PŠ má tmavší hřbet a prsa než slukovec krátkozobý, bílá doutníkovitá skvrna na zádech; 

3. Americký a východosibiřský druh, v Něm. i ve vnitrozemí cca 100 km od českých hranic; 

4. Preferuje zimování na sladkovodních mokřadech, migranti v Evropě však i na pobřeží; 

5. Typický hlas je vysoké slabé kíík, buď samostatně, nebo v sérii až 5–6 zrychlujících se slabik;  

6. Velmi podobný slukovci krátkozobému (73), mladí ptáci se dají rozpoznat nejsnáze. 

(73) Slukovec krátkozobý (Limnodromus griseus) Něm. 1× 7. 6. 2011 na pobřeží, GB více než 50 ex. 

1. Jako slukovec dlouhozobý, ale nepatrně menší s trochu kratším a rovným zobákem; 

2. Juv. a ptáci v první zimě mají terciálky nepravidelně světle čárkované a vroubkované, bílá 

doutníkovitá skvrna na zádech, dospělé slukovce v PŠ lze v terénu rozlišit jen málokdy; 

3. Americký druh, zimuje výhradně v přílivové zóně na pobřeží; 

4. Slukovci se živí typickým rychlým vertikálním sondováním (jako bekasiny), jsou družní; 

5. Typický hlas je lahodné tu-tu-tu, připomínající kameňáčka pestrého; 

6. Velmi podobný slukovci dlouhozobému (72), mladí ptáci se dají rozpoznat nejsnáze. 

 

 

 

 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

31 

100 

(74) Lyskonoh dlouhozobý (Steganopus tricolor) Něm. 7× květen–září, GB více než 50 jedinců 

1. Největší z lyskonohů, o něco málo větší než lyskohoh ploskozobý, ale výrazně protáhlejší tělo 

s delším krkem, nohy v letu přesahují ocas, dlouhý, tenký rovný zobák; 

2. Ve SŠ nezaměnitelný, jinak dost světlý, postrádá výraznou oční masku, má žluté nohy, v letu 

patrný bílý kostřec a svrchu čistě tmavá křídla bez bílého proužku; 

3. Americký druh, na průtahu zpravidla na malých nádržích, zatopených polích, občas bahně; 

4. Často velmi krotký, plave, často však chodí po břehu a sbírá hmyz v předklonu; 

5. Spíše tichý, občas v letu vydá měkké aangh; 

6. Podobný lyskonohu úzkozobému (34), na dálku i lyskonohu ploskozobému (52). 

(75) Ouhorlík indomalajský (Glareola maldivarum) Pol. 1× 21. 9. 2010, GB 7 jedinců 

1. Velikosti ouhorlíka stepního, jen nepatrně menší, kratší ocas než běžnější evropští ouhorlíci;  

2. Rezavě-hnědá skvrna na spodní straně křídla, to bez bílého lemu, oranžovo-rezavé horní břicho;  

3. Jihoasijský druh, migranti byli zjištěni také na Kypru, v Israeli, v Nizozemí a ve Švédsku; 

4. Dříve hodnocen jako poddruh ouhorlíka stepního, chování totožné s tímto druhem;  

5. Ostré kyik, čik-čik nebo čet, zejména v letu, podobné volání ouhorlíka stepního; 

6. Velmi podobný ouhorlíku stepnímu (36) i černokřídlému (37), kombinuje znaky obou druhů! 

 

 

ZÁVĚR  

 
Doufáme, že představená problematika určování bahňáků vás neodradila, ale naopak motivovala 

k dalšímu studiu a terénnímu sledování této vskutku jedinečné ptačí skupiny. S jakýmkoliv problémem 

ohledně určování bahňáků se neváhejte obrátit na posledního autora tohoto článku. 

Troufáme si odhadovat, že během následujících 10 let bude v ČR zaznamenán alespoň jeden z těchto  

druhů bahňáků: kulík pacifický, jespák srostloprstý nebo vodouš žlutonohý. Vyšší šance zaznamenání 

vzácných bahňáků v ČR jsou od jara do podzimu, nejvyšší však v srpnu a září. Raritní bahňáci jsou 

zaznamenáváni v sousedních zemích, takže se čas od času zřejmě vyskytnou i na našem území. Buďme 

na tato setkání připraveni! 
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Bahňákářský víkend 2014 

  Vojtěch Brlík, Martina Nacházelová & Martin Sládeček  

Vzhledem k tomu, že předloňská změna místa 

konání setkání českých bahňákářů oslavila úspěch, 

jsme se rozhodli sejít i v  roce 2014 ve východních 

Čechách na údolní nádrži Rozkoš, která 

jednoznačně patří mezi nejlepší lokality pro 

sledování bahňáků u nás. Akce se konala od 

pátečního odpoledne 19. září do neděle 21. září a 

to i přes snahu prodloužit akci o čtvrtek.  

 Na páteční odpoledne byl naplánován tradiční 

odchyt bahňáků a to v Domkovské zátoce ve 

východní části nádrže. Plán byl jednoduchý – 

postavit sítě a pochytat co nejvíce bahňáků. 

Bohužel nám však již před půlnocí počasí dalo 

jasně najevo, že plán budeme muset pozměnit. 

V jedenáct hodin večer začalo silně pršet a my 

jsme byli donuceni odchyty přerušit až do brzkého 

sobotního rána. I přesto se nám však podařilo 

odchytit 10 jespáků obecných (Calidris alpina), 

vodouše šedého (Tringa nebularia), kulíka říčního 

(Charadrius dubius) a nečekaně také volavku 

popelavou (Ardea cinerea). Ranní četa, která 

nastoupila do zátoky okolo čtvrté hodiny ranní, 

odchytila kulíka písečného (Charadrius hiaticula) 

a pět jespáků malých (Calidris minuta). Celkem se 

nám tedy podařilo odchytit krásných 20 ptáků čtyř 

druhů bahňáků.  

 Po ranním okroužkování všech odchycených 

ptáků, jejich vypuštění a pokochání se například 

neobvykle krotkým kulíkem písečným, jsme se 

vydali na dělící hráz nádrže, která je pověstná 

vysokou druhovou pestrostí a to nejen bahňáků. 

Dále jsme pokračovali na severní břeh nádrže, kde 

se měli vyskytovat jespáci píseční (Calidris alba). 

Pozorování i odchytu bahňáků příznivě nahrávala 

i snížená hladina vody v nádrži, díky níž se 

především v její jižní části a zátokách vytvořily 

vhodné plochy bahna. Celkově se nám během 

víkendu povedlo v krásném slunečném počasí 

pozorovat 10 ex. čejky chocholaté (Vanellus 

vanellus), 5 ex. jespáka bojovného (Calidris 

pugnax), 6 ex. jespáka malého, 2 ex. jespáka 

písečného, 14 ex. jespáka obecného, 2 ex. kulíka 

bledého (Pluvialis squatarola), cca 10 ex. pisíka 

obecného (Actitis hypoleucos), 2 ex. vodouše 

kropenatého (Tringa ochropus) a 3 ex. vodouše 

šedého. Z dalších druhů jsme pozorovali mimo 

jiné také orlovce říčního (Pandion haliaetus) na 

tahu.   

 S pokročilým odpolednem jsme se přesunuli 

zpět do kempu na břehu Rozkoše, kde jsme měli 

zajištěné ubytování a v nedalekém hotelu také 

prostory pro schůzi vybavené plátnem, 

projektorem a čepovaným pivem. Zde jsme se 

setkali s poněkud zajímavou situací, kdy nám 

číšník navrhnul několik jídel, ze kterých jsme si 

měli pro jednoduchost a rychlost objednávky 

vybrat jedno. Tak jsme to tedy udělali. Ovšem 

malé porce řízku jsme se dočkali po více než 

hodině. Proto se někteří vypravili zpět do kempu, 

aby nalezli pocit plného žaludku v jednom 

z mnoha bister.  

 Po vlastní členské schůzi (podrobný zápis 

naleznete na webových stránkách SVOB), na které 

proběhla i plodná diskuze, se pozornost zaměřila 

na příspěvky z konferencí a jiných setkání. 

Posledním bodem programu bylo promítání fotek 

z bahňákářských cest, dalekých i hodně dalekých. 

Měli jsme možnost si prohlédnout nádherné fotky 

a poslechnout neobyčejné zážitky z cest po 

Ekvádoru a Galapágách, Spojených arabských 

emirátech a Dálném Východu. Vzhledem 

k pokročilé době jsme byli nuceni hotel opustit a 

přesunuli jsme se zpět do kempu.  

 Ti unavenější šli spát, ale pár nás zapadlo do 

naší oblíbené, nyní poněkud vyprázdněné 
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hospůdky. Když jsme čekali, že nám svérázná 

majitelka donese všechny objednané nápoje 

najednou, vyhubovala mladým mužům, že by to 

mohli zvládnout sami, tak ať kmitají. Pak vzala 

kytaru, usedla ke stolu a bavila nás velmi 

příjemnou hudbou, kterou hrála i na přání. Krátce 

před druhou hodinou ranní jsme hospůdku 

opustili, ale ještě v náladě jsme pěli z plna hrdla u 

chatek, kde se snažil spát zbytek naší bahňákářské 

společnosti. Už se těšíme na letošní bahňákářský 

víkend, který ten předchozí snad zase o kousek 

předčí.  

 

Pečlivá dokumentace odchyceného jespáka malého (Calidris minuta), foto: Vojtěch Kubelka. 

 

Účastníci bahňákářského víkendu při pozorování z dělící hráze, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Postřehy z mezinárodní bahňákářské konference v Estonsku 

  Zuzana Karlíková 

V loňském roce jsem se málem nezúčastnila své 

první mezinárodní bahňákářské konference 

International Wader Study Group (IWSG) konané 

26. srpna – 9. září 2014 v estonském Haapsalu. 

Měsíc po uzavření registrace mi organizátoři 

nicméně umožnili dodatečné přihlášení mého 

příspěvku a společně se třemi dalšími členy SVOB 

jsem se tedy mohla vypravit do podzimního 

Pobaltí. Tento úžasný přístup estonských 

organizátorů vlastně vystihuje atmosféru celé 

konference, a co jsem měla možnost poznat 

v místních zařízeních, také samotného Estonska. 

 Českou Republiku na konferenci 

reprezentovaly tři postery věnované převážně 

čejce chocholaté a také nově zvolený člen 

výkonného výboru (ExCo) IWSG, Vojta Kubelka 

s přednáškou o klimatických faktorech, které skrze 

velikost vajec ovlivňují přežívání čejčích kuřat. 

Užší tematické zaměření konference bylo 

vyváženo velmi příjemným přátelským 

prostředím. I přes nižší počet účastníků, 

v porovnání s velkými a obecněji zaměřenými 

konferencemi, bylo možné shlédnout zajímavé 

přednášky a postery. Z ústních prezentací byl pro 

mě největším zážitkem příspěvek Barta 

Kampenaerse „The truly exploded lek: breeding 

site sampling by male Pectoral Sandpipers“, 

v překladu „Opravdu rozšířený lek: jak samci 

jespáka skvrnitého hodnotí hnízdní prostředí“. 

Významně k tomu přispěla jeho schopnost 

uskutečnit excelentní výzkum a následně zábavně 

a poutavě představit výsledky publiku. Pohyb 

samců jespáků skvrnitých (Calidris melanotos) 

sledoval po jejich příletu na hnízdiště na Aljašce 

pomocí satelitních vysílaček. Při námluvách se 

jespáci rozptýlili na pozoruhodné vzdálenosti, 

někteří jedinci navštívili až 14 různých 

potenciálních hnízdišť a urazili při tom celkem až 

15 000 kilometrů. Tak vlastně pokryli značnou 

část jejich celkového hnízdního areálu v jediné 

sezóně. Ještě pozoruhodnější je toto chování 

pokud zvážíme, že ptáci za sebou už měli cestu ze 

zimoviště nacházejícího se na jižní polokouli. 

 Kromě víceméně pasivního příjmu 

nejnovějších poznatků o bahňácích jsme měli 

možnost aktivně se seznámit s nejzajímavějšími 

lokalitami v okolí Haapsalu. Na výběr bylo 

několik exkurzí, od pohodové procházky 

historickým centrem, až po adrenalinovou 

výpravu do nevyzpytatelných rašelinišť. Já jsem 

zvolila zlatý střed – návštěvu Národního parku 

Maatsalu. Celé dopoledne jsme strávili 

procházkou po pobřežních loukách, kde probíhá 

extenzivní pastva. Mohli jsme pozorovat jespáky 

obecné (Calidris alpina), orla mořského 

(Haliaetus albicilla) nebo velká hejna bernešek 

bělolících (Branta leucopsis) a hvízdáků 

eurasijských (Anas penelope). V sezóně pak 

představují tyto plochy hnízdní biotop pro 

tenkozobce opačné (Recurvirostra avosetta), 

jespáky obecné nebo břehouše černoocasé 

(Limosa limosa). 

 Tato tradiční mezinárodní bahňákářská 

konference se koná každý rok na podzim, vždy 

v jiné na bahňáky a bahňákáře bohaté zemi – pro 

rok 2015 to bude Island, pro rok 2016 Irsko a 

v roce 2017 bude tuto konferenci hostit Česká 

republika. Myslím, že je na co se těšit. 
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Národní park Maatsalu, foto: Zuzana Karlíková. 

 

 

Městečko Haapsalu, foto: Zuzana Karlíková. 
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Pozorovací bod na mysu Põõsaspea na baltském pobřeží. Skupinka nadšenců zde každý den několik 

měsíců v kuse bez ustání každý rok monitoruje ptačí migraci a zaznamená zpravidla okolo 2 000 000 

jedinců ptáků, foto: Vojtěch Kubelka. 

 

Čeští účastníci IWSG konference v Estonsku 2014, zleva: Martin Sládeček, Miroslav Šálek, Zuzana 

Karlíková a Vojtěch Kubelka, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2014 

  Michal Pakandl 

I rok 2014 přinesl mnoho zajímavých pozorování 

bahňáků. Z vzácných druhů stojí za zmínku 

zejména pozorování jespáka skvrnitého (Calidris 

melanotos) a lyskonoha ploskozobého 

(Phalaropus fulicarius).  Opět se také objevil 

dytík úhorní (Burhinus oedicnemus). Podobně 

jako v minulých letech bylo prokázáno hnízdění 

pisil čáponohých (Himantopus himantopus) a 

tenkozobců opačných (Recurvirostra avosetta). 

Na Českobudějovicku stále přežívá malá hnízdní 

populace břehoušů černoocasých (Limosa limosa).  

 Mírný průběh zim 2013/2014 i 2014/2015 

umožnil pozorování některých druhů bahňáků i 

v zimních měsících a to i v případě druhů, které se 

na našem území v tomto období vyskytují jen 

zcela výjimečně. Určitě stojí za povšimnutí 

prosincová pozorování kulíka písečného 

(Charadrius hiaticula), pisíka obecného (Actitis 

hypoleucos), vodouše rudonohého (Tringa 

totanus) nebo jespáka bojovného (Calidris 

pugnax). V obou zimách bylo zjištěno zimování 

jespáka obecného (Calidris alpina).  

 Vzhledem k časnému nástupu jara byla 

zaznamenána výjimečně časná pozorování 

některých druhů – např. kulíka říčního 

(Charadrius dubius), kulíka zlatého (Pluvialis 

apricaria) nebo jespáka bojovného. Byly zjištěny 

mimořádně vysoké počty některých druhů, 

například kulíka zlatého a slučky malé 

(Limnocryptes minimus). Z podzimního tahu stojí 

za zmínku například poměrně velký počet 

pozorování kulíků hnědých (Eudromias 

morinellus) nebo mimořádně pozdní výskyt 

vodouše bahenního (Tringa glareola). 

 V následujícím přehledu jsou uvedena i 

pozorování, která by měla posuzovat faunistická 

komise (FK ČSO 2015) s uvedeným příslušným 

číslem jednacím. Hvězdičkou jsou označena 

pozorování, která dosud nebyla faunistickou 

komisí akceptována, respektive tento údaj nebyl 

k 28. 7. 2015 zveřejněn na webových stránkách 

(FK ČSO 2015), či nebyl poskytnut J. Šírkem 

(in litt.). U již akceptovaných pozorování je 

uvedeno příslušné číslo jednací.  

 

 Pozorování z převážné většiny pocházejí 

z databáze www.birds.cz (ČSO 2015), u těchto 

pozorování není v přehledu zdroj uveden. Dalším 

zdrojem, ze kterého pocházejí některá z níže 

uvedených pozorování, jsou Faunistická 

pozorování členů Jihočeského ornitologického 

klubu (JOK 2015, dále jen FP JOK). U těchto 

pozorování je tato skutečnost zmíněna.

 
Dospělý jespák rezavý (Calidris canutus) na nádrži Rozkoš, 2. 7. 2015, foto: Jaroslav Vaněk. 
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Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

26.–27. 4. 2014 Vrchlabí – Vrchlabský 

r. a areál Škoda Auto, 

a. s. (TU) 

1 ex.  J. Šimurda, T. 

Telenský, J. Flousek 

18.–27. 5. 2014 Hlohovec, r. Nesyt 

(BV) 

1–3 ex.  P. Brychta, A. Prágr a 

další 

19. 6.–24. 10. 2014 Praha – Trója a okolí 

Čelákovic (AA, PY) 

1 ex. 

  

2. 8. chycen a 

okroužkován 

D. Heyrovský, R. 

Lučan a další 

 

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 

I v tomto roce se pisily objevily ve větším počtu a na několika lokalitách zahnízdily. V tomto přehledu 

jsou uvedena jen prokázaná hnízdění: 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

jaro 2014 r. Vyšatov (CB) 4 hn. páry, 

úspěšné hn. 

min. 3 párů 

vyvedeno 

min. 9 juv. 

J. Pykal, J. Vlček a 

další 

jaro 2014 r. Lesní (CB) 2 hn. páry  V. Kubelka 

jaro 2014 Mutěnické r. (HO) 4 hn. páry  J. Zaňát 

 

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

 Mutěnické r. (HO) 2 hn. páry  J. Zaňát 

29. 3.–15. 8. 2014   r. Nesyt (BV) až 14 ex. několikrát 

pozorováni ptáci 

sedící na hnízdech, 

pravděpodobně však 

k úspěšnému 

hnízdění nedošlo 

V. Vyhnálek, K. 

Šimeček a další 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskovaní dytíci úhorní (Burhinus odedicnemus) v  marockém úhoru, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

4. 7. 2014 Nehvizdy (PY) 1 M  M. Kodera a další 

 

Kulík říční (Charadrius dubius) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21. 2. 2014 Choryňské r. (VS) 1 ex.  J. Havránek 

 

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

18. 5. 2014 r. Nesyt (BV) 18 ex.  V. Vyhnálek, V. Sajfrt 

24. 8. 2014 r. Bohdanečský (PA) 22 ex.  F. Pochmon 

27. 8. 2014 r. Bohdanečský (PA) 29 ex.  M. Došlý, F. Pochmon 

a další 

6.–7. 12. 2014 r. Vavřinecký (KH) 1 ex. 1K  M. Kavka, M. Vokoun 

11.–18. 12. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex. 1K  A. Regner, J. Vaněk, 

A. Holub 

 

Kulík hnědý (Eudromias morinellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

28. 8. 2014 Chotouň (KO) 11 ex.  J. Studecký* 

29. 8. 2014 Vrbčany (KO) 3 ex.  G. Kašpar* 

29. 8. 2014 Vratěnín (ZN) 3 ex.  V. Škorpíková* 

30. 8. 2014 Vítonice (ZN) 8 ex.  M. Stehlík, D. 

Dvořák* 

30. 8. 2014 Pec pod Sněžkou, 

Rennerův kříž (TU) 

11 ex.  M. Jelínek* 

 

31. 8. 2014 Vítonice (ZN) 28 ex.  R. a H. Doležalovi, D. 

Lučan* 

4.–5. 9. 2014 Plástovice (CB) 3 ex. (1 ad. + 

2 juv.) 

(FK 73/2014) V. Kubelka, Mar. 

Šálek, P. Albert  

12.–13. 9. 2014 Břest (KM) 4 ex. (2 ad. + 

2 juv.) 

(FK 53/2014) M. a R. Zádrapovi, J. 

Šafránek a další  
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Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

12. 4. 2014 Vadkovice, VN 

Nechranice (CV) 

1 ex.  L. Stančo 

6. 5. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex.  A. Regner 

11.–18. 5. 2014 r. Nesyt (BV) 1–2 ex.  A. Regner, V. 

Vyhnálek a další 

20. 5. 2014 Hluboká nad Vlt. 

(CB) 

1 ex.  Z. Hanč 

 

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

16. 2. 2014 Cheb, D. Dvory (CH) min. 78 ex.  A. Jelínek 

16. 2. 2014 Břest (KM) 44 ex.  P. Shromáždil 

17. 2. 2014 Mirovice (PI) min. 25 ex.  R. Muláček 

19. 2. 2014 Sviny (TA) 100 ex.  J. Korbel 

24. 2. 2014 Záříčí (KM) 235 ex.  V. John 

24.2.2014 Tatenice (UO) 120 ex.  P. Moutelík 

25. 2. 2014 Rasošky (NA) cca 300 ex.  R. Waldhauser 

25. 2. 2014 Chlebičov (OP) 176 ex.  O. a B. Mazurek, M. 

Šindel 

27. 2. 2014 Chotutice (KO) 240 ex.  J. Studecký 

1. 3. 2014 Podůlšany (PA) cca 280 ex.  A. Holub 

6. 3. 2014 Horní Újezd (SY) 204 ex.  V. Klejch 

8. a 12. 3. 2014  Velký  Malahov (DO) 1150 ex.  L. Schröpfer, P. Růžek 

10. 3. 2014 Vratěnín (ZN) cca 850 ex.  V. Škorpíková 

5. 12. 2014 Vratěnín (ZN) 140 ex.  V. Škorpíková 

7. 12. 2014 Zahrádky, Karasy 

(CL) 

23 ex.  P. Kurka 

13. 12. 2014 Vyšehořovice (PY) 41 ex.  M. Kodera 

21. 12. 2014 Zahrádky, Karasy 

(CL) 

min. 2 ex.  P. Kurka 

26. 12. 2014 r. Volešek (CB) 11 ex.  M. Frencl 
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Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

3. 1. 2014 Břest (KM) 17 ex.  J. Šírek 

6. 1. 2014 Rohozec (KH) 17 ex.  M. Kavka 

9. 1. 2014 VN Rozkoš (NA) 5 ex.  A. Holub 

11. 1. 2014 Břest (KM) 16 ex.  A. Goebel, J. 

Kačírková, J. Barták, 

J. Šafránek 

12. 1. 2014 Jaroslavické r. (ZN) 8 ex.  M. Stehlík 

22. 2. 2014 Zeměchy (LN) 1000 ex.  O. Štefanec 

27. 2. 2014 Ostrožská Nová Ves 

(UH) 

1025 ex.  M. Hrouzek 

1. 3. 2014 Němčice (KM) 1600 ex.  P. Shromáždil 

3. a 5. 3. 2014 Vítkov (TC) 1200 ex.  F. Eidelpes 

6. 3. 2014 Velký Malahov (DO) cca 1500 ex.  L. Schröpfer, J. Haber 

8. 3. 2014 VN Rozkoš (CB) cca 2000 ex.  A. Holub, V. Koza 

8. 3. 2014 Pulice (RK) 1000 ex.  J. Rohlena 

9. 3. 2014 Tatenice (UO) 2300 ex.  P. Moutelík 

27. 9. 2014 Praskačka (HK) cca 1300 ex.  A. Holub 

5. 10. 2014 Břest (KM) 1500 ex.  A. Goebel, J. Šafránek 

a další 

18. 10. 2014 Tovačov (PR) cca 2000 ex.  L. Novák 

19. 10. 2014 Lednice, r. Mlýnský 

(BV) 

cca 2000 ex.  A. Prágr, O. Ryška, F. 

Kroupa 

7. 12. 2014 Pohořelice, r. 

Novoveský (BO) 

570 ex.  R. Doležal 

20. 12. 2014 r. Volešek (CB) min. 200 ex.  Z. Ondrášek 

26. 12. 2014 Pohořelice, r. 

Novoveský (BO) 

cca 50 ex.  R. Doležal, R. Vlk 

26. 12. 2014 r. Volešek (CB) min. 100 ex.  M. Frencl 

26. 12. 2014 Zbudovská Blata (CB) min. 60 ex.  M. Frencl 

26. 12. 2014 r. Vavřinecký (KH) 73 ex.  M. Kavka, M. Vokoun 
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Jespák obecný (Calidris alpina) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1.–25. 1. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex.  A. Holub, J. Vaněk a 

další 

14. 12. 2014 r. Dehtář (CB) 16 ex.  J. Vaník, K. Chmel      

24. a 26. 12. 2014 r. Volešek (CB) 9 ex.  P. a V. Albertovi, M. 

Frencl 

26. 12. 2014 Pohořelice, r. 

Novoveský (BO) 

2 ex.  R. Doležal 

 

Jespák písečný (Calidris alba) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

11.–13. 5. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex.  J. Studecký, J. Vaněk, 

A. Regner 

13. 5. 2014 Pískový r., Bor – 

Nová Hospoda (TC) 

1 ex.  M. Haas 

16.–18. 5. 2014 r. Vlhlavský (CB) 3 ex.  J. Studecký, F. Marec, 

R. Doležal, J. Malina 

16. 5. 2014 r. Vyšatov (CB) 1 ex.  J. Studecký 

18. 5. 2014 r. Nesyt (BV) 1–2 ex.  V. Vyhnálek, Sajfrt, P. 

Brychta, A. Prágr   

19. 5. 2014 Dolní nádrž VDNM, 

Strachotín (BV) 

1 ex.  P. Navrátil 

28. 8.–17. 10. 2014 VN Rozkoš (NA) 1–2 ex.  J. Vaněk, A. Holub a 

další 

31. 8.–12. 9. 2014 Dolní nádrž VDNM, 

Strachotín (BV) 

1 ex. 1K  P. Suvorov, J. 

Havránek a další 

2.–24. 9. 2014   r. Bohdanečský (PA) 1–3 ex.  A. Holub, M. Bártl a 

další 

5. 9. 2014 r. Mlýnský, Čejkovice 

(CB) 

1 ex.  F. Pochmon, J. 

Závora 

15. 9. 2014 pískovna Krčmaň 

(OL) 

1 ex.  J. Štencl 

6. a 9. 10. 2014 Třetí Zbrod, Mutěnice 

(HO) 

1 ex.  P. Brychta, K. 

Šimeček 
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Jespák rezavý (Calidris canutus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

28. 8.–26. 9. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex. 1K  J. Vaněk a další 

31. 8. 2014 Propadlina Kozinec, 

Doubrava (KA) 

1 ex. 1K  J. Mařák 

6. 9. 2014 VN Želivka, Onšovec 

(KH) 

1 ex.  chycen M. Kavka, Z. 

Vondráček 

7. 9. 2014 Dasný (CB) 1 ex. (FK 52/2014) J. Vlček 

7. a 9. 9. 2014 Kotvice, Albrechtičky 

(NJ) 

1 ex.  P. Křeček, M. 

Rýparová 

28.–29. 9. 2014   Starý r., Tchořov.(ST) 1 ex. 1K  P. Pavlík, R. Muláček 

 

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

12.–21. 10. 2014 Tovačov, Hrad.r. (PR) 1 ex.  M. Došlý a další 

 

Jespák šedý (Calidris temminckii) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

18. 5. 2014 r. Nesyt (BV) 14 ex.  V. Vyhnálek, Sajfrt 

 

Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

15. 6. 2014 Smiřice, Trotina (HK) 1 F  A. Holub* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladý jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus), Jindřichův Hradec,  8. 8. 2014,  foto: Jakub Jirsa. 
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Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

8. 5. 2014 r. Hvězda, Opatov 

(SY) 

1 ex. (FK 35/2014) L. Novák, M. 

Janoušek, M. Došlý, 

V. John 

18. 5. 2014 r. Nesyt (BV) 1 ex.  V. Vyhnálek, V. Sajfrt, 

V. Opluštil* 

2. 9. 2014 r. Bohdanečský (PA) 1 ex.  A. Holub, M. Bártl* 

8.–9 .8. 2014 Vojenské cvičiště, 

Jindřich. Hradec (JH) 

1 ex. (Kubelka 

2015) 

J. Jirsa 

 

Jespák bojovný (Calidris pugnax) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

17. 2. 2014 Boješice (PI) 7 ex.  R. Muláček 

20. 2. 2014 Jaroslavice (ZN) 2M  P. Šrámek 

21. 2. 2014 r. Nesyt (BV) 3 ex.  V. Vyhnálek, V. Sajfrt 

23. 2. 2014 r. Podhorník, Jistebník 

(NJ) 

3–4 ex.  O. Mazurek 

24. 4. 2014 r. Nesyt (BV) cca 240 ex.  G. Čamlík 

11. 7. 2014 r. Nesyt (BV) min. 50 M  D. Horal, P. 

Macháček 

14. 9. 2014 Bohdanečský r. (PA) 131 ex.  J. Studecký 

4. 12. 2014 Sopřečský r. (PA) 1M 1K  J. Krejčík 

6. a 7. 12. 2014 r. Vavřinecký (KH) 1 ex.  M. Kavka, M. Vokoun 

7. 12. 2014 Novoveský r., 

Pohořelice (BO) 

1 ex.  R. Doležal 

8. 12. 2014 r. Řežabinec (PI) 1 ex.  M. Frencl 

12.–26. 12. 2014 r. Volešek (CB) 1 – 2 ex.  J. Závora, J. Vaník, K. 

Chmel, M. Frencl 

14. 12. 2014 r. Dehtář (CB) 1 ex.  J. Vaník, K. Chmel 
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Slučka malá (Limnocryptes minimus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

25. 3. 2014 Jihočeský kraj, přesná 

lokalita utajena 

46 ex. (Kubelka 

2015) 

J. Šebestián 

25. 3. 2014 Jihočeský kraj, přesná 

lokalita utajena 

36 ex. (Kubelka 

2015) 

J. Šebestián 

 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

4. 9. 2014 okres České 

Budějovice, přesná 

lokalita utajena 

121 ex.  Mar. Šálek 

3. 12. 2014 Skočice (PI) min. 42 ex.  M. Frencl 

 

Bekasina větší (Gallinago media) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

27. 4. 2014 Zbudovská blata (CB) 2 ex.  J. Bureš 

22. 8. 2014 r. Katlov, Červené 

Janovice (KH) 

1 ex.  M. Kavka 

 

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

jaro 2014 Českobudějovicko 4 hnízdící  

páry 

na třech 

lokalitách 

V. Kubelka (FP JOK) 

 

Břehouš rudý (Limosa lapponica) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

14.–24. 9. 2014   r. Bohdanečský (PA) 1–3 ex.  J. Studecký, A. Holub 

a další 

 

Koliha malá (Numenius phaeopus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

4. 4. 2014 Velké Valy (NB) 8 ex. přelet  J. Studecký 
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Koliha velká (Numenius arquata) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

leden–únor 2014 Českobudějovicko zimování 

1 ex. 

střídavě na r. 

Bezdrev a 

Vlhlavský 

(Vlček & 

Kubelka 

2015) 

F. Marec, J. Pykal a 

další 

 

3. 1. 2014 r. Nesyt (BV) 3 ex.  V. Vyhnálek 

5. 1. 2014 Žehuňský r. (NB) 1 ex. hlas  J. Studecký 

12. 1. 2014 Břest (KM) 1 ex.  P. Štěpánek 

19. 1. 2014 Starý r., Pohořelice 

(BO) 

2 ex.  P. Ondra 

1. a 7. 2. 2014 Postřekov (DO) 2 ex. na 

historickém 

hnízdišti 

V. Čech, L. Schröpfer 

12.–26. 12. 2014   r. Volešek (CB) 1–5 ex.  M. Frencl, J. Závora a 

další 

26. 12. 2014 Kněžmost (MB) hlas na 

přeletu 

 P. Kverek 

30. 12. 2014 Horní Slověnice (CB) 1 ex.  J. Ševčík, J. Bohdal 

 

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

19. 1. 2014 r. Záviš, Hustopeče 

nad Bečvou (PR) 

7 ex.  J. Lehký 

3. 7. 2014 r. Novohaklovský 

(CB) 

50 ex.  J. Vlček 

 

Vodouš bahenní (Tringa glareola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

27. 4. 2014 r. Nesyt (BV) cca 200 ex.  V. Vyhnálek,  V. Sajfrt 

21. a 23. 11. 2014 Záhlinice, Pláňavský 

r. (KM) 

2 ex.  V. Dobeš, Z. 

Kratochvíl 
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Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21.–22. 4. 2014 Výtažníky, Jaroslavice 

(ZN) 

1 ex.  P. Šrámek 

23. 4. 2014 Veselský r., Nové 

Veselí (ZR) 

1 ex.  J. Kamenský 

24.–26. 4. 2014 Němčický r., 

Záhlinice (KM) 

1 ex.  R. Šobora, J. Šírek a 

další 

26. 4. 2014 r. Vlhlavský (CB) 1 ex.  F. Marec, D. Mather 

4. 5. 2014 Nárameč, r. Gbeláček 

(TR) 

3 ex.  V. Kodet, D. 

Kořínková 

6. 6. 2014 Cerhenice (KO) 1 ex.  J. Studecký 

12.–13. 6. 2014 r. Vyšatov (CB) 1 ex.  V. Kubelka (FP JOK) 

20. 7. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex.  J. Studecký 

26.–27. 7. 2014 Vrbátky, odkaliště 

cukrovaru (PV) 

1 ex.  J. Vinterová, M. 

Jurečka 

22. 8. 2014 Záhlinice (KM) 1 ex.  J. Walter 

23. 8. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex.  J. Vaněk 

 

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

20. 12. 2014 r. Novoveský, 

Pohořelice (BO) 

1 ex.  R. Doležal 

Juvenilní lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) na nádrži Rozkoš, 14. 8. 2015, foto: Jaroslav Vaněk  
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Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21. 6. 2013 Choryňské r. (VS) 1 ex. varování M. Dvorský 

28. 6. 2014 r. Dvořiště (CB) čerstvě 

vyvedená 

mláďata 

 J. a Š. Riegert, D. 

Bystřická 

25. 7. 2014 Záblatí, Ptačí Blato 

(JH) 

čerstvě 

vyvedená 

mláďata 

 J. a Š. Riegert, K. 

Bystřický 

24. 11. 2014 Petrov, Oskovec (HO) 1 ex.  G. Čamlík 

5. 12. 2014 Kolín, pískovna 

Samberk (KO) 

1 ex.  M. Kavka 

9. 12. 2014 Strachotín (BV) 2 ex.  J. Malina, Č. Číhalík, 

V. Dobeš 

25. 12. 2014 Tovačov, Troubecká 

pískovna (PR) 

1 ex.  J. Šírek 

29. 12. 2014 Lázně Toušeň, jezero 

Mezi Mosty (PY) 

1 ex.  P. Suvorov, M. 

Kišelová 

 

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

30. 4.–5. 5. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex.  A. Holub, A. Regner, 

J. Vaněk 

18. 5. 2014 r. Nesyt (BV) 4 ex.  A. Prágr, P. Brychta 

4.–5. 8. 2014 Mutěnické r. (HO) 1 ex.  A. Prágr, O. Ryška, P. 

Brychta 

7. 8. 2014 Dubňany (HO) 1 ex.  K. Šimeček 

24. 8. 2014 pískovna Krčmaň 

(OL) 

1 juv.  J. Štencl 

28. 8.–2. 9. 2014 VN Rozkoš (NA) 1–3 ex.  J. Vaněk a další 

2.–14. 9. 2014 Bohdanečský r. (PA) 1–3 ex.  A. Holub a další 

6. 9. 2014 VN Želivka, Onšovec 

(KH) 

1 ex.  chycen M. Kavka,  

Z. Vondráček 
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Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

25.–27. 7. 2014 Opava - Vávrovice, 

Palhanec (OP) 

1 ad.  M. Miškovský, J. 

Stančo a další 

6.–9. 8. 2014 r. Novohaklovský 

(CB) 

1 ex.  J. Vlček, Mar. Šálek a 

další 

30. 8.–3. 9. 2014 Velký r., Struhařov 

(BN) 

1–2 ex.  O. Novotný, F. 

Pochmon a další 

1.–3. 9. 2014 VN Rozkoš (NA) 1 ex.  A. Holub, J. Vaněk, A. 

Regner, F. Dupač 

15.–21. 9. 2014 odkaliště cukrovaru, 

Vrbátky (PV) 

1–3 ex.  J. Šírek, J. Vinterová a 

další 

19. 9. 2014 r. Katlov, Červené 

Janovice (KH) 

1 juv.  M. Kavka 

 

Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

23.–26. 11. 2014 r. Řežabinec (PI) 1 ex.  J. Šimek, M. Frencl a 

další* 
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Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2013 

  Jaroslav Cepák 

V roce 2013 bylo na území České republiky 

okroužkováno 1194 jedinců 23 druhů bahňáků. 

S přehledem okroužkovaných druhů a celkovými 

historicky okroužkovanými počty se můžete 

seznámit v Kroužkovateli 18 (Cepák & Klvaňa 

2014). Po třech letech růstu tak došlo 

k poklesu počtu okroužkovaných ptáků (obr. 1), 

nicméně 1194 jedinců je stále lehce nad pětiletým 

průměrem.   

 Specializace několika členů SVOB přinesla 

výraznější nárůst počtů okroužkovaných čejek. 

Okroužkovaných 257 ex. (z toho 221 pull.) je 

nejvyšším počtem od roku 1995. Nevzletná 

mláďata byla kroužkována již pouze u kulíka 

říčního (8 ex.) a pisíka obecného (1 ex.). Rekordní 

byl rok 2013 pro slučku malou – 66 

okroužkovaných jedinců je nejvyšší počet 

označený u nás v jednom roce. Tři sta označených 

bekasin otavních je pak nejvíce od roku 1991. 

Podzimní odchyty na Červenohorském sedle opět 

znamenaly posunutí rekordu u sluky lesní na 95 

ptáků. U vodouše tmavého je 28 jedinců třetím 

nejvyšším počtem v historii (po letech 2011 a 

2012). Z vzácných málo kroužkovaných druhů 

stojí určitě za zmínku čtyři okroužkovaní kulíci 

bledí (Břeclavsko – V. Vyhnálek, Třeboňsko – J. 

Mráz) a tři bekasiny větší (Nymbursko – R. 

Lučan, Kolínsko – Z. Moudrý, Břeclavsko – J. 

Chytil).  K vyššímu počtu zahraničních nálezů 

přispěl zejména rekordní počet označených sluk 

lesních – těch bylo hlášeno rovných 20 ze šesti 

zemí. Nálezy bekasin otavních pocházejí 

z Francie, Ukrajiny a Itálie. Zajímavý je i nález 

kroužku vodouše kropenatého v Holandsku 

(bohužel nelze určit datum úhynu ptáka). Velmi 

cenné jsou místní kontroly našich 

kroužkovanců – devět kontrol u slučky malé, 

kontrola bekasiny otavní po 1–2 letech, vodouše 

tmavého po dvou a vodouše kropenatého 

dokonce po pěti letech!  U posledně zmíněného 

druhu je nález o to cennější, že pták byl označen 

jako zimující v prosinci. 

 Na kroužkování bahňáků v roce 2013 se 

podílelo (alespoň jednoho bahňáka okroužkovalo) 

61 kroužkovatelů a kroužkovatelek, z nichž 16 je 

členy SVOB (oproti 13 v roce předchozím - J. 

Cepák, K. Chmel,  J. Chytil, J. Koleček, V. Koza, 

V. Kubelka, R. Lučan, J. Malina, H. Matušík, R. 

Piálková, M. Porteš,  M. Sládeček, L. Schröpfer, J. 

Sviečka, V. Vyhnálek, V. Zámečník). Celkem 

členové SVOB označili 819 bahňáků, což je téměř 

70 % všech bahňáků kroužkovaných v roce 2013. 

Kroužkovatelem s nejvyšším počtem označených 

jedinců byl tradiční „vládce“ přehledů 

okroužkovaných bahňáků Vilém Vyhnálek 

(259 ex.), těsně následovaný Radkem Lučanem 

(246 ex.) a specialistou na červenohorské sluky 

Františkem Zichou (89 ex.). 

 

Zajímavější zpětná hlášení získaná v roce 2013 

Kulík říční Charadrius dubius 

N       626142    (3N)   

22. 08. 2013  Netřeba (ME), Švec Rastislav                          50,16N    14,35E 

06. 09. 2013   Bukol (ME), Lučan Radek                              50,19N    14,24E 

                       kontrolován, 14 km, 15 dní 
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Kulík říční Charadrius dubius – pokračování 

Z       775920    (4N)  

29. 04. 2007    Dívčice, (CBCZ), Dalík Petr                                     49,07N    14,18E 

24. 03. 2013    Kleehof, Niederösterreich, Rakousko             48,35N    15,13E 

                        Kroužek odečten, 90 km, 2156 

 

Čejka chocholatá Vanellus vanellus 

n=4 (S 3, M 0, L 1) 

H       144376    (1N)         

23. 05. 2013    Žabovřesky, (CBCZ), Piálková Radka            49,00N    14,20E 

01. 11. 2013    St Sulpice sur Risle, Orne, Francie                  48,46N    0,39E 

                        střelena, 1001 km, 162 dní 

  

Slučka malá Lymnocryptes minimus 

n=9 (S 8, M 1, L 0) 

Osm kontrol na témže místě mezi 5–56 dny. 

 

ZX       2416    (2N) 

25. 10. 2013    Křenice (PH), Moudrý Zdeněk                       50,02N    14,40E 

08. 11. 2013    Lysá nad Labem (NB), Lučan Radek              50,12N    14,51E 

                       kontrolována, 23 km, 14 dnů 

  

ZA       42168    (2N)  

03. 10. 2013    Lysá nad Labem (NB), Lučan Radek              50,12N    14,51E 

23. 11. 2013    Lysá nad Labem, (NBCZ), Lučan Radek         50,12N    14,51E 

                        kontrolována, 0 km, 51 dní 

  

Bekasina otavní Gallinago gallinago 

n=22 (S 17, M 0, L 5) 

Z 5 (Francie 3, Ukrajina 1, Itálie 1) 

17 kontrol na témže místě mezi 2-706 dny 

 

GA       10501    (3N) 

26. 08. 2013    Bartošovice (NJ), Pikešová Anna                   49,40N    18,03E 

09. 11. 2013    Rovigo, Ferrara & Rovigo, Itálie                    45,04N    11,46E 

                      střelena, 697 km, 75 dní 

  

GA       10191    (4N) 

16. 08. 2013    Dobřichov (KO), Lučan Radek                      50,05N    15,02E 

06. 11. 2013    Laguiole, Aveyron, Francie                            44,41N    2,55E 

                        střelena, 1091 km, 82 dní 

  

K       483449    (3N) 

24. 08. 2013    Lednice (BV), Vyhnálek Vilém                     48,48N    16,48E 

15. 09. 2013    Nampont, Somme, Francie                              50,20N    1,42E 

                     střelena, 1102 km, 22 dní 
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Bekasina otavní Gallinago gallinago - pokračování 

K       483443    (3N) 

18. 08. 2013    Lednice (BV), Vyhnálek Vilém                      48,48N    16,48E 

08. 09. 2013    Barud-et-Saint-Luis, Gironde, Francie            45,14N    0,37W 

                        střelena, 1378 km, 21 dní 

  

GA       10241    (4N) 

11. 10. 2012    Lysá nad Labem (NB), Lučan Radek             50,12N    14,51E 

05. 10. 2013    Syroj Lug, Poltava, Ukrajina                           49,32N    34,32E 

                    střelena, 1413 km, 359 dní 

  

 H       141830    (4N) 

 28. 10. 2011   Lysá nad Labem (NB), Lučan Radek             50,12N    14,51E 

 03. 10. 2013   Lysá nad Labem (NB), Lučan Radek             50,12N    14,51E 

                        kontrolována, 0 km, 706 dní 

  

K       468985    (4N) 

18. 07. 2012  Sedlec (BV), Chytil Josef                                 48,47N    16,42E 

06. 10. 2013  Hlohovec (BV), Vyhnálek Vilém                     48,47N    16,46E 

                      kontrolována, 4 km, 445 dní 

  

Sluka lesní  Scolopax rusticola 

n=20 (S 0, M 0, L 20) 

Z 20 (Francie 10, Španělsko 5, Itálie 2, Polsko 1, Maďarsko 1, Švýcarsko 1) 

20 zástřelů po 16–454 dnech 

 

ET  3632    (4N) 

17. 10. 2013    Červenohorské sedlo (JE), Zicha František    50,08N    17,09E 

03. 11. 2013    Etxolaberri, Guipuzcoa, Španělsko                 43,12N    1,56W 

                     střelena, 1645 km, 17 dní 

  

Vodouš tmavý Tringa erythropus 

n=2 (S 2, M 0, L 0)  

 

GA        3423    (4N) 

09. 09. 2011   Lednice (BV), Sviečka Jiří                                   48,48N    16,48E 

18. 08. 2013   Lednice (BV), Vyhnálek Vilém                           48,48N    16,48E 

                  kontrolován, 0 km, 709 dní 

  

Vodouš šedý Tringa nebularia 

n=1 (S 1, M 0, L 0) 

 

GA       15999    (3N) 

29. 09. 2013    Bukol (ME), Lučan Radek                                  50,19N    14,24E 

13. 10. 2013    Bukol (ME), Lučan Radek                                  50,19N    14,24E 

                     kontrolován, 0 km, 14 dní 
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Vodouš kropenatý Tringa ochropus 

n=2 (S 1, M 0, L 1) 

Z 1 (Nizozemí 1) 

 

K       349839    (3N) 

16. 08. 1989    Mušov (BV), Vyhnálek Vilém                          48,54N    16,36E 

25. 11. 2013   Teteringen, Noord-Brabant, Nizozemí              51,36N    4,50E 

                    nalezen pouze kroužek, 889 km 

  

K       362948    (3N)  

30. 12. 2008  Hlohovec (BV), Vyhnálek Vilém                    48,47N    16,46E 

09. 08. 2013   Lednice (BV), Vyhnálek Vilém                       48,48N    16,48E 

                      kontrolován, 3 km, 1683 dní 

  

 

Vodouš bahenní Tringa glareola 

n=1 (S 0, M 0, L 1) 

Z 1 (Itálie 1) 

 

Z       781381    (3N)        

24. 07. 2012   Sedlec (BV), Tyml Tomáš                                48,47N    16,42E 

05. 04. 2013    Chiariello, Salerno, Itálie                                  40,31N    14,55E 

                  kontrolován, 930 km, 255 dní 

 

Přehled druhů a počty ex. (pull./ostatní, celkem) bahňáků okroužkovaných v roce 2013  

(u každého druhu jsou uvedeni tři kroužkovatelé s nejvyššími počty označených ex., tučně jsou 

zvýrazněni členové SVOB) 

Kulík říční (8/74, 82) 

Lučan R. 0/25, Dohnal K. 0/10, Sládeček M. 2/6 

Kulík písečný (0/2, 2) 

Vyhnálek V. 0/2 

Čejka chocholatá (221/36, 257) 

Kubelka V. 74/0, Piálková R. 53/0, Zámečník V. 30/0 

Kulík bledý (0/4, 4) 

Vyhnálek V. 0/3, Mráz J. 0/1 

Jespák malý (0/4, 4) 

Dohnal K. 0/2, Vyhnálek V. 0/2 

Jespák křivozobý (0/2, 2) 

Lučan R. 0/1, Strnad M. 0/1 
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Jespák obecný (0/32, 32)  

Vyhnálek V. 0/14, Lučan R. 0/12, Dohnal K. 0/3  

Jespák bojovný  (0/70, 70) 

Vyhnálek V. 0/17, Vaněk P. 0/16, Matušík H. 0/15    

Slučka malá (0/66 ,66) 

Lučan R. 0/41, Vyhnálek V. 0/10, Moudrý Z. 0/7  

Bekasina otavní (0/300, 300) 

Lučan R. 0/109, Vyhnálek V. 0/77, Pletka Z. 0/23  

Bekasina větší (0/3, 3) 

Lučan R. 0/1, Moudrý Z. 0/1, Vyhnálek V. 0/1 

Sluka lesní (0/95, 95) 

 Zicha F. 0/86, Kubíček J. 0/2, Brejška M., Horák J., Horák M., Makoň K., Matušík H., Pikešová A., 

Vaník J. 0/1 

Vodouš tmavý (0/28, 28) 

Vyhnálek V. 0/11, Lučan R. 0/8, Pletka Z. 0/2 

Vodouš rudonohý (0/10, 10) 

Sviečka J. 0/4, Chmel K. 0/2, Vyhnálek V. 0/2 

Vodouš šedý (0/24, 24) 

Vyhnálek V. 0/13, Lučan R. 0/7, Pletka Z. 0/2 

Vodouš kropenatý (0/31,31) 

Vyhnálek V. 0/17, Matušík H. 0/3, Sládeček M. 0/3  

Vodouš bahenní (0/154,154) 

Vyhnálek V. 0/70, Lučan R. 0/24, Jelínek V. 0/20 

Pisík obecný (1/25, 26) 

Vyhnálek V. 0/11, Haluzík M. 0/3, Dohnal K. 0/2, Šebestian J. 0/2 

Koliha velká (0/3, 3) 

Lučan R. 0/3 

 

LITERATURA 

Cepák J. & Klvaňa P. 2014: Zpráva kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. Kroužkovatel – 

Zpravodaj společnosti spolupracovníků kroužkovací stanice NM 18: 1–24. 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

58 

100 

 

 

Obr. 1. Počty okroužkovaných bahňáků na území bývalého Československa v letech 1951–2001 resp. na 

území ČR v letech 2002–2013.  

 

Obr. 2. Počty okroužkovaných bahňáků v ČR v jednotlivých měsících roku 2013 (celkové n = 1194 ex.).  
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Příběh pražského ústřičníka aneb má smysl kroužkovat i vzácné druhy 

bahňáků? 

  Radek Lučan & Martin Kodera 

Studium prostorové aktivity individuálně 

značených živočichů předpokládá mj. rozumnou 

míru pravděpodobnosti, že bude dotyčný jedinec 

opětovně zaznamenán a podaří se přečíst jeho 

individuální značku. V případě klasického 

kroužkování ptáků kovovými kroužky je obecně 

taková šance poměrně malá (průměrná návratnost 

je v jednotkách procent z počtu okroužkovaných 

jedinců) a k dosažení zobecnitelných výsledků je 

nezbytné buď označit velké množství jedinců nebo 

využít vhodně zvolených efektivnějších metod 

sledování v souladu s cílem dotyčného výzkumu. 

Zde se v souvislosti s rozvojem technických 

možností naskýtá využití nejrůznějších moderních 

technologií, výrazně vyšší efektivitu má však 

např. i značení barevnými kroužky, límci, 

křídelními značkami atd. V případě bahňáků, kteří 

jsou skupinou s obecně velmi nízkým počtem u 

nás kroužkovaných jedinců, vyvstává otázka, zda 

má takovéto snažení vůbec smysl, když šance, že 

bude kroužkovaný jedinec znovu odečten, se zdají 

být velmi nízké. To platí i u běžnějších druhů, 

natož pak u druhů, které se na našem území 

objevují jen vzácně. Příkladem, získaným na 

základě vlastní zkušenosti a doplněným o několik 

dalších obdobných příkladů, bychom rádi 

ilustrovali skutečnost, že i kroužkování 

vyslovených vzácností nemusí být jen plýtváním 

energie a zbytečným stresováním opeřenců, ale 

může přinést i zajímavé a nečekané poznatky o 

detailech jejich biologie. Níže uvedený příklad je 

zároveň krásnou ukázkou využití veřejně 

přístupné databáze pozorování ptáků –

www.birds.cz (ČSO 2015), jejímž přispěvatelům 

oba autoři článku touto cestou děkují. 

 V roce 2014 se již od června zdržoval na 

štěrkových náplavech v Praze-Tróji dospělý 

jedinec ústřičníka velkého (Haematopus 

ostralegus). To by samo o sobě nebylo tak 

překvapivé. Přece jen jde o druh, který se na naše 

území tu a tam zatoulá z přímořských oblastí, kde 

není žádnou vzácností (Hudec & Šťastný 2005). 

Zajímavější již bylo, že v červenci byl jeden 

jedinec ústřičníka opakovaně zaznamenán na 

polním hnojišti u obce Vyšehořovice na okraji 

Polabí, přičemž červencová pozorování na Vltavě 

v Praze a na polním hnojišti se alternovala. 

Jedinou výjimkou byl 22. červenec, kdy ještě 

v cca 19 hodin večer byl pták pozorován p. 

Jaromírem Nacházelem v Praze-Tróji při odletu z 

lokality. Tentýž den, ale o dvě hodiny později, byl 

jeden jedinec ústřičníka zjištěn druhým autorem 

tohoto článku opět na polním hnojišti u 

Vyšehořovic. V dalších dnech však ústřičník na 

hnojišti pozorován nebyl, v Praze byl však jeden 

pták pozorován opakovaně až do konce července. 

Druhého srpna se objevil jeden ústřičník na jiném 

polním hnojišti (u Čelákovic - Císařské Kuchyně) 

a ještě téhož dne se jej podařilo prvnímu z autorů 

tohoto článku odchytit a okroužkovat. Na dotyčné 

lokalitě se tento jedinec zdržoval minimálně do 

17. 8., kdy zde byl zjištěn naposled. Jaké bylo 

naše překvapení, když se po třítýdenní absenci 

pozorování z Prahy hned druhý den po opětovném 

objevení se ústřičníka v Tróji podařilo díky dobré 

fotografii p. Františka Pochmona (obr. 1) zjistit, že 

se jedná o téhož jedince! Již pouhé zjištění 

kroužku na "správné" noze u pražského ptáka by 

zaručovalo vysokou pravděpodobnost, že jde 

o jedince označeného na 24 km vzdáleném polním 

hnojišti, ovšem díky výborné fotografii se podařilo 

kroužek přečíst a získat tak jistotu, že se jedná 

o téhož ptáka. Ten byl pak opakovaně pozorován 

v pražské Tróji až do 24. 10. 2014. Nelze sice 

vyloučit, že červnová pozorování z Prahy se 

http://www.birds.cz/
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týkala jiného ptáka, domníváme se však, že 

mnohem pravděpodobněji šlo celou dobu o 

stejného jedince, který se střídavě zdržoval na 

štěrkových náplavech Vltavy  a nejméně dvou, 

vzájemně cca 4 km vzdálených hnojištích v okolí 

Čelákovic.  

 V létě 2014 byly pro výskyt bahňáků 

v širokém okolí Prahy velmi špatné podmínky a 

polní hnojiště se stala náhradním zdrojem vhodné 

potravy pro více druhů bahňáků. Naší opakovanou 

zkušeností je, že v suchých letech jsou polní 

hnojiště s kalužemi močůvky poměrně často 

využívána nejen hnízdícími (čejky, kulíci říční), 

ale zejména táhnoucími bahňáky (zejména 

bekasinami a vodouši bahenními). Případ 

pražského ústřičníka dobře dokumentuje, že i 

vzácní zatoulanci jsou schopni takovéto zdroje 

využívat a v naší krajině se výborně orientují. 

Vzhledem k dobré kondici odchyceného ptáka se 

ani nedá uvažovat, že by hnojiště využíval jen 

nouzově. Jeho zmizení z polních hnojišť se časově 

shodovalo s dočasným zrušením skladování hnoje 

na jednom a se sezónním zvýšením lidské činnosti 

na druhém hnojišti. Vzhledem k poměrně velkému 

množství podobných hnojišť v naší krajině i 

v okolí Prahy lze předpokládat, že v průběhu září 

a října mohl dotyčný pták využívat v době absence 

v Praze podobná místa, která nejsou sledována, 

resp. se údaj k autorům nedostal. 

 Uvedený příklad není zdaleka jedinou 

výjimkou, kdy se podařilo i u relativně vzácného 

druhu bahňáka získat zajímavé údaje bez 

následného odchytu. V databázi Kroužkovací 

stanice Národního muzea v Praze je evidováno 

minimálně 10 případů u sedmi druhů bahňáků, 

kdy byl hliníkový kroužek odečten jen na základě 

fotografie, případně na základě nálezu uhynulého 

jedince (tab. 1). Asi nejlepší inspirací při hledání 

odpovědi na otázku z názvu tohoto příspěvku je 

jeden z nejméně pravděpodobných zpětných 

nálezů jediného u nás kroužkovaného lyskonoha 

ploskozobého v Itálii.  

 Díky téměř explozivně rostoucímu zájmu o 

pozorování ptáků a zdokonalování pozorovací i 

dokumentační techniky (optika, fotoaparáty) lze 

očekávat, že podobných případů bude spíše 

přibývat a pesimistický pohled na kroužkování 

vzácnějších druhů tedy dle našeho názoru 

rozhodně není na místě! 

 

Tab. 1. Souhrn případů odečtů kroužků u bahňáků na základě fotografií či nálezu uhynulého jedince 

(kurzívou), zdroj KSNM v Praze. 

Druh Počet případů Země kroužkování Země nálezu 

Kulík písečný 1 ČR Francie 

Jespák malý 2 ČR Švýcarsko (obr. 2) 

Jespák obecný 1 Ukrajina ČR 

Čejka chocholatá 2 ČR ČR 

Lyskonoh ploskozobý 1 ČR Itálie 

Kulík říční 2 ČR Rakousko, Německo 

Kameňáček pestrý 1 ČR Francie 
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Obr. 1. Pražský ústřičník velký (Haematopus ostralegus) na šterkovém náplavu v Tróji, 18. 8. 2014, foto: 

František Pochmon. 

 

Obr. 2. Jespák malý (Calidris minuta) kroužkovaný 15. 9. 2007 v Dívčicích (CB) a odečtený hned 

dvakrát ve Švýcarsku na podzim téhož roku, 29. 9. 2007, foto: Dinah Saluz. 
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Průtah kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) na území České republiky 

  Michal Pakandl 

ÚVOD 

Cílem tohoto příspěvku je shrnutí všech 

pozorování kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) 

zařazených v databázích SVOB a ČSO 

(www.birds.cz). Celkem bylo shromážděno cca 

1100 pozorování, po vyřazení duplicit a 

pozorování pro tento účel nepoužitelných bylo 

k vytvoření tohoto příspěvku použito 783 

záznamů. Kromě celkového přehledu založeného 

na veškerých shromážděných pozorováních jsou 

zpracovány také výjimečné roky 2013 a 2014. 

 Kulík zlatý je druh s arktickým typem 

rozšíření omezený na západní Palearktidu. Jižní 

hranice rozšíření v Evropě probíhá jižním 

Pobaltím, kde však došlo během 19. a 20. století 

k vymizení z mnoha hnízdišť a jižně od Baltského 

moře se v současné době udržují jen malé reliktní 

populace. Zimoviště se nacházejí v západní 

Evropě, ve Středomoří a na západním pobřeží 

Afriky, jižně nejdále po Mauritánii (Hudec & 

Štastný 2005). Na našem území jde o pravidelně 

protahující druh bahňáka. Hnízdění nebylo nikdy 

prokázáno. Podle Bati (1933) pozoroval 

Vondrášek hnízdění na úpatí Kleti v Blanském 

lese (CK), již Musílek však měl o této zprávě 

vyjadřovat pochybnosti. Neexistují ani jiná 

pozorování, která by svědčila o hnízdění. I výskyt 

jedinců v hnízdní době je zcela výjimečný. Zimní 

pozorování naproti tomu úplně výjimečná nejsou, 

zejména v mírných zimách se kulíci zlatí vyskytují 

i v poměrně vysokých počtech až do prosince, 

ojedinělá pozorování pocházejí i z ledna. V únoru 

již opět zejména na konci mírných zim začíná 

jarní tah (Hudec & Štastný 2005). 

 V současné době je zřejmé, že jarní tah 

probíhá přes naše území mnohem výrazněji než 

podzimní. Dle údajů od starších autorů, např. Kux 

(1951) nebo Musílek (1938), tomu bylo 

v minulosti spíše naopak. Určitou změnu lze 

pozorovat i na základě záznamů v databázích 

SVOB a ČSO (www.birds.cz): zatímco v letech 

1900–1985  (24 % z použitých záznamů) 

pocházelo z jarního tahu 19 % pozorování a 

pouhých 6 % všech pozorovaných jedinců, 

v letech 1986–2011 (30 % z použitých záznamů) 

to bylo již 57 % pozorování a dokonce 84 % 

pozorovaných jedinců. Ještě výraznější poměr ve 

prospěch jarního tahu byl zjištěn v letech 2012–

2014 (47 % z použitých záznamů), z jarního tahu 

pocházelo 75 % pozorování a 95 % pozorovaných 

jedinců. 

PRŮBĚH TAHU 

Jarní tah 

Průběh jarního tahu je výrazně závislý na počasí. 

Zajímavé je srovnání let 2013 a 2014. V obou 

těchto letech byl průtah kulíků zlatých mimořádně 

silný. Po dlouhé zimě 2012/2013, kdy se i 

v nižších polohách udržovaly celodenní mrazy 

ještě na začátku dubna, se první kulíci zlatí 

objevovali v první dekádě března. V důsledku 

špatného počasí byl tah výrazně pozdržen a 

nejvyšších počtů bylo dosaženo na konci března 

(nejvíce ve dnech 20.–25. 3.). V tomto roce ale 

existuje ještě poměrně velký počet pozorování 

z poloviny dubna. Zima 2013/2014 byla naproti 

tomu velmi krátká, tah kulíků zlatých začal již 

v polovině února. Nejvyšších počtů bylo 

dosahováno na přelomu února a března, 

pozorování od poloviny března byla již výjimečná. 

Není vyloučeno, že dochází dlouhodobě 

k určitému posunu v načasování jarního tahu. 

Zatímco Hudec & Štastný (2005) uvádějí 

nejčasnější pozorování 7. 3., lze dnes říci, že 
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v některých letech na tyto dny připadá vrchol 

jarního tahu (např. v roce 2014 spíše ještě dříve). 

 Ve druhé polovině dubna je již výskyt vzácný 

bez ohledu na počasí a předchozí průběh jarního 

tahu, údajů z období od května do července je pak 

velmi málo.  

Nejčasnější pozorování: 

15. 2. 2014 r. Dehtář (CB), 1 ex., J. Šimek 

16. 2. 2014 Cheb, Dolní Dvory (CH),  78 ex.,  

A. Jelínek 

16. 2. 2014 Břest (KM), 44 ex., P. Shromáždil 

Největší pozorované počty na jarním tahu: 

8.–10. 3. 2014 Velký Malahov (DO), 1150 ex.,  

       L. Schröpfer, P. Růžek 

23. 3. 2013 Vlasatice (BO), cca 1000 ex.,  

R. Lučan 

23. 3. 2013 Martinice (KM), cca 1000 ex.,  

A. Goebel 

 

 

Podzimní tah 

Pozorování z podzimního tahu jsou sice 

každoroční, ovšem počty pozorovaných jedinců 

bývají nižší než na jarním tahu. Celkem 

pravidelně, i když stále velmi vzácně, se kulíci 

zlatí objevují v průběhu srpna. Další nárůst 

početnosti je poté velmi pomalý, maxima je pak 

dosaženo na přelomu října a listopadu. Během 

celého podzimního tahu je však výskyt v současné 

době poměrně vzácný. Výjimečnou lokalitou jsou 

ovšem rybníky u Tovačova, kde se kulíci zlatí 

v posledních letech objevují na podzim 

každoročně v počtu až několika desítek jedinců. 

Během listopadu počet pozorování i pozorovaných 

jedinců postupně klesá, úplnou výjimkou však 

nejsou ani prosincové záznamy. Někdy jsou ještě 

v prosinci pozorována i poměrně velká hejna 

(max. 140 ex. dne 5. 12. 2014 Vratěnín u Znojma, 

V. Škorpíková). Po celou zimu se však tito ptáci 

nezdržují, z ledna existují jen tři historická 

pozorování. 

Největší pozorované počty na podzimním tahu: 

4. 11. 1953 Tovačov (PR) 150 ex., p. Hejl 

25. 11. 1911 Kopřivnice (NJ) dvě hejna – 100 a 

26 ex., p. Chlebovský 

5. 12. 2014 Vratěnín (ZN), 140 ex., V. Škorpíková

 

Obr. 1. Počet pozorování kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) v ČR během roku (celkové n = 783 

pozorování). 
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Obr. 2. Počet pozorovaných jedinců kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) v ČR během roku (celkové 

n = 27 386 jedinců). 

Změny v průběhu let 

Jak již bylo výše zmíněno, došlo zřejmě v průběhu 

20. století k otočení poměru intenzity jarního a 

podzimního tahu ve prospěch tahu jarního. 

Pravděpodobně jde o skutečný trend, i když není 

vyloučeno, že určitý vliv má i způsob zjišťování 

výskytu tohoto druhu. Zatímco v dnešní době 

téměř všechna pozorování pocházejí od 

pozorovatelů, kteří bývají často aktivnější 

v jarních měsících než v podzimních a kteří 

vyhledávají potenciálně vhodné lokality, v první 

polovině 20. století šlo velmi často o náhodná 

zjištění (často zástřely) při lovu koroptví nebo 

zajíců.  

 Další změnou je posun jarního tahu do 

časnějšího období, toto však neplatí každoročně, 

je zde zřejmá závislost na počasí. Po dlouhých 

zimách stále nastává vrchol tahu později, až na 

konci března. Rok 2014 s velmi časným nástupem 

jara však byl zcela výjimečný – bylo zaznamenáno 

hned sedm pozorování z 2. dekády února. Do té 

doby kromě výjimečných lednových pozorování 

bylo nejčasnější datum 23. 2. Na základě našich 

dat se nelze vyjádřit, zda k podobnému posunu 

dochází i na podzimním tahu. Podle výsledků 

mezinárodního sčítání kulíků zlatých z října 2003 

a z října 2008 je však zřejmé, že načasování 

průtahu kulíka zlatého je na počasí závislé 

(Gillings et al. 2012). V souvislosti 

s předpokládanými klimatickými změnami je tedy 

pravděpodobné, že bude docházet i k posunu 

podzimního tahu do pozdějšího období. 
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Obr. 3. Srovnání průběhu jarního tahu kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) v letech 2013 a 2014  

(% pozorovaných jedinců na jarním tahu). 

 Na základě pozorování z let 2013 a 2014 (a 

částečně i 2015, tento rok však v podkladech pro 

tento příspěvek zahrnut není) by se mohlo zdát, že 

došlo na jarním tahu k celkovému výraznému 

nárůstu početnosti. Nejvyšší počty v těchto letech 

výrazně překročily dosavadní maxima a hejna o 

několika stovkách jedinců nebyla ničím 

výjimečným. Příčina takto siného tahu není úplně 

jasná, v roce 2013 se nabízel jako možné 

vysvětlení velmi pozdní nástup jara, kdy došlo 

k pozdržení tahu (Kubelka 2014), výjimečné počty 

zaznamenané v následujícím roce se ovšem již 

takto vysvětlit nedají. Zatím však nelze 

jednoznačně usuzovat na nějaký trend, odpověď 

poskytnou až následující roky.  

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem pozorovatelům, kteří zaslali svá 

pozorování do databáze SVOB nebo ČSO 

(www.birds.cz), a zejména J. Horovi za poskytnutí 

jím sesbíraných dat o průtahu kulíka zlatého.

 

LITERATURA 

Baťa L. 1933: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. Vlastivědná Společnost 

Jihočeská, České Budějovice. 

Gillins S., Avontins A., Crowe O., Dalakchieva S., Devos K., Elts J., Green M., Gunnarsson T. G., 

Kleefstra R., Kubelka V., Lehtiniemi T., Meissner W., Pakstyle E., Rasmussen L., Szimuli G. & 

Wahl J. 2012: Results of coordinates count of Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria in Europe 

during October 2008. Wader Study Group Bulletin 119(2): 125–128. 

Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR. Ptáci – Aves, díl II/1. Academia, Praha. 

Kubelka V. 2014: Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách v letech 2012–2013. 

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 54: 191–207. 

Kux Z. 1951: Průtah a hnízdění bahňáků (Limicole) na jihomoravských rybnících. Časopis Moravského 

musea v Brně 36: 132–182. 

Musílek J. 1939: O bahňácích (Limicolae) na Pardubicku. Sylvia 3: 1–9. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

II III IV 

%
 p

o
zo

ro
va

n
ýc

h
 je

d
in

ců
  

měsíc (rozdělen po dekádách) 

2013 

2014 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

66 

100 

Poznámky k hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na 

Třeboňsku v letech 2001–2015 

  Jaroslav Cepák 

ÚVOD 

V seznamu ptačích druhů, které se u nás jako 

hnízdící objevily v posledních desetiletích, 

najdeme i vodouše kropenatého (Šťastný et al. 

2006). Výjimečnost tohoto bahňáka však není 

zdaleka dána jen nedávným obsazením našeho 

území, ale především jeho biologií. Na rozdíl od 

většiny ostatních zástupců této skupiny totiž 

neobsazuje otevřená stanoviště – hnízdním 

biotopem jsou podmáčené lužní lesy a rašeliniště. 

Další výjimkou, která dala tomuto druhu trochu 

„tajemnou image“, je způsob hnízdění – jako 

jediný z našich bahňáků nehnízdí na zemi, ale 

vejce snáší do starých hnízd drozdů a některých 

dalších ptáků hnízdících na stromech (Cramp & 

Simmons 1983, Hudec & Šťastný 2005). Hnízdo 

vodouše kropenatého je tak velice obtížně 

dohledatelné a jeho nález je mezi terénními 

ornitology považován za skutečný vrchol 

terénního umu.  

 Historie šíření a hnízdní biologie tohoto druhu 

u nás, a to především na Třeboňsku, byla díky 

Pavlovi Žďárkovi precizně zdokumentována a 

zájemce o tuto problematiku proto odkazuji na 

jeho práce (Žďárek 1994, 2004). Vůbec poprvé 

upozornil na hnízdění vodouše kropenatého již 

Šťastný (1974), který pozoroval varující dospělé 

ptáky v oblasti Nové řeky na Třeboňsku. 

Pozorování hnízdních projevů zde přibývalo v 80. 

letech a v roce 1991 bylo poprvé prokázáno 

hnízdění nálezem mláďat na dvou lokalitách, 

v roce 1994 pak bylo dokonce nalezeno obsazené 

hnízdo (Žďárek 2004).  

 Hlavním cílem tohoto stručného článku je 

zhodnocení hnízdního rozšíření a početnosti 

vodouše kropenatého na Třeboňsku v uplynulých 

15 letech (2001–2015) a porovnat ho se stavem 

z 80. a 90. let 20. století, kdy se zde sledování 

tohoto druhu Pavel Ždárek intenzivně věnoval. 

METODIKA 

V letech 2001–2015 byla na Třeboňsku (zhruba 

v rámci hranic CHKO Třeboňsko) s různou 

intenzitou autorem příspěvku kontrolována 

tradiční hnízdiště druhu lokalizovaná Žďárkem 

(Žďárek 1994, 2004) a další potencionálně vhodná 

stanoviště. Intenzivně bylo území sledováno 

především v letech celostátního hnízdního 

mapování v letech 2001–2003 resp. mapování 

hnízdního rozšíření ptáků na Třeboňsku (2001–

2004).  Kontroly byly směrovány především do 

období poloviny dubna (tok) a do období přelomu 

května a června, kdy jsou dobře zjistitelní varující 

dospělí ptáci vodící mláďata. Další údaje byly 

pochopitelně zaznamenány i náhodně či při jiných 

terénních aktivitách (např. monitoring lelka 

lesního). 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Při mapování hnízdního rozšíření ptáků Třeboňska 

v letech 2001–2004 bylo v sedmi čtvercích o 

rozměrech cca 2,9 × 2,8 km (plocha čtverce 

809 ha) hnízdění prokázáno (nálezy mláďat či 

pozorování varujících dospělých ptáků) a ve 12 

bylo pravděpodobné (pozorování tokajících ptáků 

ve vhodném hnízdním prostředí - vlastní 

nepublikované údaje). Celkem byli ptáci 

s uvedenými hnízdními projevy zaznamenáni v 25 

případech. V letech 2005–2015 pak bylo hnízdění 

prokázáno v dalších 18 případech. Hnízdění bylo 

zjištěno ve dvou typech prostředí. Nejčastěji (18 

případů) se jednalo o rašeliniště či podmáčené 
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borové (blatkové) lesy, ve zbývajících sedmi 

případech pak o lužní lesy (oblast Staré a Nové 

řeky). Centrem výskytu druhu je stále území jižně 

a jihovýchodně od Třeboně, kde bylo zjištěno 

maximum hnízdících ptáků. Zde bylo v letech 

2001–2015 hnízdění prokázáno v několika 

oblastech. První oblastí je pás rašelinišť a 

rašelinných lesů táhnoucích se podél hranic 

s Rakouskem, zhruba od severního cípu 

Staňkovského rybníka na severu po Široké Blato 

na jihu, kde lze početnost odhadnout na 6–8 párů. 

Další hnízdiště se nacházejí v prostoru NPR 

Žofinka, PR Trpnouzské Blato a NPR Červené 

Blato na jihu CHKO Třeboňsko, kde hnízdí 2–4 

páry. Hnízdiště 1–2 párů leží v Zámeckém polesí 

jižně od Třeboně. Na tuto oblast navazuje další 

význačné hnízdiště v oblasti kolem Staré a Nové 

řeky a Chlumské rybniční soustavy (4–6 párů).  

Poslední oblastí s vyšším počtem hnízdících párů 

je Kolenecké a Holenské polesí na severovýchodě 

CHKO, kde hnízdí 3–6 párů. Hnízdění 

jednotlivých párů lze předpokládat i na dalších 

lokalitách (PR Horní Lužnice, oblast jižně od 

Stráže nad Nežárkou). Celkovou početnost na 

Třeboňsku v letech 2001–2015 lze tak zhruba 

odhadnout na 20–35 párů, což po přepočtu na 

plochu v podstatě odpovídá hustotě zjištěné 

Žďárkem (1994): 2,7–5,4 páru/100 km
2
.  

 Některá hnízdiště jsou tradičně obsazována po 

řadu let a dospělí ptáci s mláďaty využívají stejná 

potravní stanoviště. Příkladem může být 

rašeliniště u Staňkovského rybníka, kde byl 

dospělý pták s mláďaty pozorován v roce 1992 a 

2014 a varující dospělí ptáci zjištěni v letech 2008 

a 2015 nebo lokalita u rybníka Nový Hospodář, 

kde bylo hnízdění v roce 1994 prokázáno 

Ždárkem (2004) nálezem hnízda a poté i v letech 

2006, 2010, 2012 a 2015 (varující dospělí ptáci). 

Potravní stanoviště se nacházejí většinou nedaleko 

místa hnízdění, ale v případě vhodných podmínek 

mohou být mláďata převedena i na vzdálenost 

stovek metrů přes otevřené plochy. To bylo 

prokázáno v roce 2015 na hnízdišti na Losím 

Blatu u Libořez (obr. 1), kde byl koncem června 

pozorován dospělý pták s min. dvěma nevzletnými 

mláďaty na spuštěném rybníku ve volné krajině 

cca 700 m od kraje lesa a méně než 100 m od 

nejbližšího obydleného domu a frekventované 

silnice. Zajímavé zjištění bylo učiněno na lokalitě 

u Branné, kde hnízdění v roce 1992 prokázal 

Žďárek (1994) pozorováním adultního ptáka a 

nálezem nevzletného mláděte. Zde bylo 31. 5. 

2000 na potravním stanovišti odchyceno vyspělé, 

ale stále ještě nevzletné mládě s nedorostlými 

letkami (obr. 2), které však již nebylo 

doprovázeno dospělým ptákem. Na stejné lokalitě 

bylo cca 10 denní mládě doprovázené varujícím 

dospělým ptákem odchyceno a kroužkováno i 19. 

5. 2001 (obr. 3).   

 Vzhledem k probíhajícímu celostátnímu 

atlasovému mapování je na místě upozornit na 

specifika průkaznosti hnízdění vodouše 

kropenatého. Jak již upozorňuje Žďárek (1992), 

samotný výskyt či projevy toku nejsou neklamnou 

známkou hnízdění. Průtah severských ptáků může 

totiž probíhat až do začátku května, kdy už naše 

populace hnízdí a jednotliví ptáci občas tokají i na 

tahových zastávkách. U vodouše kropenatého, 

stejně jako u některých dalších druhů bahňáků, 

navíc samice často opouští rodinu těsně po 

vylíhnutí mláďat a odlétá na vhodná potravní 

stanoviště, často i značně vzdálené od hnízdiště. 

Pozorování osamělého adultního ptáka na 

potravním stanovišti v polovině května tak ještě 

není možné brát jako důkaz či náznak hnízdění. 

Do kategorie pravděpodobných hnízdění lze tak 

zařadit v podstatě pouze pozorování toku dvojice 

ptáků ve vhodném hnízdním prostředí (blíže viz 

Žďárek 2004). Prokázané hnízdění pak (kromě 

nálezu hnízda či mláďat) vcelku spolehlivě 

signalizuje varující dospělý pták nalétávající na 

pozorovatele, posedávající na vyvýšených místech 

(keře, stromy) a ozývající se výstražným hlasem 

(série pronikavě znějících „tyk“), podobným 

varování kosa černého či strakapouda velkého.  
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 I když je Třeboňsko bezesporu centrem 

rozšíření vodouše kropenatého u nás, hnízdění či 

hnízdní výskyty byly a jsou zaznamenávány i 

v dalších oblastech – zejména na Vysočině, ve 

východních Čechách či v oblasti Krušných hor a 

Šumavy (Šťastný et al. 2006, ČSO 2015). Právě 

probíhající celostátní mapování hnízdního 

rozšíření ptáků v ČR je tou nejlepší výzvou pro 

odhalení dalších hnízdních lokalit tohoto krásného 

a tajemného bahňáka. 
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Obr. 1. Rašeliniště Losí Blato je pravidelným hnízdištěm vodouše kropenatého, foto: Jaroslav Cepák. 
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Obr. 2. Mládě vodouše kropenatého (Tringa ochropus) ve stáří cca 30 dnů. Těžené rašeliniště u Branné, 

Třeboňsko, 31. 5. 2000, foto. Jaroslav Cepák. 

 

Obr. 3. Mládě vodouše kropenatého (Tringa ochropus) ve stáří cca 10 dnů. Nový rybník u Branné, 

Třeboňsko, 19. 5. 2001, foto: Jaroslav Cepák. 
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Historické doklady hnízdění kulíka hnědého (Eudromias morinellus) z 

Krkonoš do roku 1950 

  Jiří Mlíkovský 

ÚVOD 

Fauna ČR (Hudec & Šťastný 2005: 479) uvádí 

s odkazem na Heydera (1960, 1961), že kulík 

hnědý (Eudromias morinellus), zde jako 

Charadrius morinellus „až do roku 1903 

pravidelně hnízdil na hřebenech východních 

Krkonoš.“ Níže uvádím podrobnosti s pokusem o 

vyhodnocení situace z pohledu historického a to 

od prvních záznamů až do roku 1950. Pro novější 

doklady a popis hnízdního výskytu kulíka 

hnědého v Krkonoších viz Atlas hnízdního 

rozšíření ptáků Krkonoš (Flousek & Gramsz 1999, 

Flousek et al. 2015), Faunu ČR (Hudec & Šťastný 

2005), Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 

(Šťastný et al. 2006) a článek v tomto časopise 

(Kubelka 2015). 

 

PŘEHLED DOKLADŮ 

Tento přehled jsem upravil podle Heydera (1960), kde jsou též uvedené příslušné citace. 

1825: Gloger pozoroval 3. srpna na Kozích hřbetech samce se třemi vzletnými mláďaty. 

1826:  Gloger nalezl, pravděpodobně nad Sněžnou jámou, hnízdo se třemi vejci a odhadl hnízdní   

populaci na tři páry s tím, že dříve zde byl kulík prý hojnější. 

1836:  Kablik zaznamenal kulíka jako v tom roce hnízdícího. 

1846:  Hnízdění zaznamenáno. 

1858:  Podle Friče (1876: 79) Fierlinger střelil 17 kulíků a vybral z hnízd 30 vajec. 

1865: Homeyer střelil u Rennerovy boudy samici s vejcem a začátkem června dostal od místních pastevců 

pět vajec. 

1870:  Pazal pozoroval kulíky 6. června na Bílé louce a 31. července nad Rennerovou boudou. Kromě 

toho získal dvě vejce, která zaslal Tschusimu. 

1874:  Fiebiger ulovil 29. července na Studniční hoře mládě v prachovém opeření. 

1877: Tobias našel v červenci na Studniční hoře hnízdo se čtyřmi (!) vejci. 

1882:  Talský získal 27. července samce a dvě vejce, pravděpodobně od Hollmanna, boudaře z Luční 

boudy. 

1887:  Fukarek viděl 3. července na Železném vrchu „samici“ se třemi nevzletnými mláďaty. 

1903:  Deditius viděl 18. července malé mládě, krátce předtím odchycené na Studniční hoře z rodinky tří 

mláďat. 

1937:  Skupina nejmenovaných ornitologů pozorovala v červenci 1937 na Zlatém návrší pár kulíků. 

1940:  Krampitz pozoroval 29. června u pramenů Bílého Labe dva jedince. 

1946:  Mařan našel 30. června na Bílé louce tři mláďata, z toho jedno čerstvě vylíhlé. 
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DISKUSE A ZÁVĚR 

Kde v Krkonoších kulík hnízdil 

Mohu jen souhlasit s Heyderem (1960), že 

všechny hodnověrné doklady o hnízdění kulíka 

hnědého v Krkonoších se soustřeďují do oblasti 

alpinských luk mezi Špindlerovým Mlýnem a 

Sněžkou. Paxova (1925) domněnka, že kulíci 

hnědí hnízdili i v oblasti Sněžné jámy, není 

opodstatněná (Heyder 1960). 

Vývoj velikosti místní populace 

Frič (1871: 383–384) tvrdil, že kulík hnědý 

v minulosti hnízdil v Krkonoších ve velkém počtu 

a že teprve v poslední době (tj. před rokem 1871) 

prakticky vymizel. Frič ovšem neudal zdroj či 

zdroje informací, které ho vedly k tomuto názoru. 

V pozdější zprávě Frič (1876: 79) dodal, že Anton 

Fierlinger (1812–1893), tehdy lékárník v Sobotce, 

roku 1858 vybral v Krkonoších z hnízd 30 vajec a 

střelil 17 ptáků. Tato zpráva se zcela vymyká 

ostatním údajům a je nutné ji považovat za 

nevěrohodnou a zřejmě mylnou. Pochybnosti 

podtrhuje údajné Fierlingerovo tvrzení, že v roce 

1858 hnízdil kulík hnědý v Krkonoších na všech 

kopcích s výjimkou Sněžky, což je rovněž 

v rozporu s ostatními údaji. Přijmout takto 

nepravděpodobnou zprávu by bylo možné jen po 

případném objevu podpůrných údajů, např. 

v muzejních sbírkách nebo archivech. 

 Heyderem (1960, 1961) sebrané doklady 

ukazují, že početnost místní populace zřejmě v 19. 

a první polovině 20. století nikdy nepřevýšila pět 

párů. Údaje sebrané Heyderem (1960, 1961) navíc 

naznačují, že kulík hnědý v Krkonoších nehnízdil 

každým rokem ani v 19. století. Akce speciálně 

zaměřené na hledání kulíka hnědého v době 

hnízdění byly totiž neúspěšné v letech 1846, 1869, 

1880 a 1886 (Heyder 1960). 

 Z údajů uvedených výše lze soudit, že kulíci 

hnědí v Krkonoších hnízdili pravidelně, byť 

zřejmě ne každým rokem, minimálně od roku 

1825 (pravděpodobně i dříve) do samého počátku 

20. století (poslední doklad o hnízdění je z roku 

1903). Pak kulíci hnědí v Krkonoších zřejmě 

několik desítek let nehnízdili. Z let 1937 a 1940 

existují letní pozorování dospělých ptáků, avšak 

bez dokladu o hnízdění. První doklad o hnízdění 

kulíka hnědého v Krkonoších po roce 1903 podal 

až roku 1946 Mařan (1947). 

 Příčiny těchto změn v početnosti místní 

populace kulíka hnědého nejsou známé. Nabízejí 

se klimatické změny, neboť tzv. Malá doba ledová 

odezněla teprve kolem roku 1850 (Mann 2002). 

Frič (1871) se zmiňuje i o nadměrném lovu kulíků 

a vybírání vajec z hnízd, ovšem bez jakýchkoliv 

podrobností a dokladů. 

Existovala krkonošská populace kulíků 

hnědých? 

V české zoologické literatuře se výraz „populace“ 

používá ve dvou různých významech.  Jednak pro 

množinu jedinců obývajících určité, jakkoliv 

vymezené území („administrativní“ význam), 

jednak pro biologickou/ekologickou entitu 

(„biologický“ význam). V biologickém významu 

krkonošská populace kulíků hnědých 

v historických dobách neexistovala. Velmi nízký 

počet hnízdících párů existenci samostatné 

populace neumožňoval. Vzhledem k tomu, že 

kulíci hnědí nejsou nijak filopatričtí (Kirby 2009) 

a že přes území České republiky běžně protahují 

(Hudec & Šťastný 2005, Kubelka 2015), je 

nejpravděpodobnější, že se jednotlivé páry, které 

zahnízdily v Krkonoších, rekrutovaly z 

protahujících ptáků (pro obdobnou situaci 

v rumunském Sedmihradsku viz Klemm 1970). 

Zda některé páry zahnízdily v Krkonoších 

opakovaně nebo zda se vždy jednalo jen o 

jednorázové pokusy, není známo. O krkonošské 

populaci kulíka hnědého v biologickém slova 

smyslu nelze tedy hovořit. 

 Výše uvedený přehled byl sestaven na 

základě publikovaných údajů. Další (nové nebo 
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upřesňující) údaje by pravděpodobně bylo možné 

dohledat v archivech, zejména českých a 

rakouských. 

PODĚKOVÁNÍ  

Tento článek vznikl za finanční podpory projektu 

DKRVO 2015/15 Ministerstva kultury ČR. 

 

LITERATURA 

Flousek J. & Gramsz B. 1999: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš. Správa Krkonošského 

národního parku, Vrchlabí. 

Flousek J., Gramsz B. & Telenský T. 2015: Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014. 

Správa KRNAP, Vrchlabí; Dyrekcja KPN, Jelenia Góra. 

Frič A. [Fritsch A.] 1871: Die Vögel Böhmens [Fortsetzung]. Journal für Ornithologie 19:  

378–392. 

Frič A. [Fritsch A.] 1876: Ornithologische Notizen aus Böhmen. Journal für Ornithologie 24: 76–79. 

Heyder R. 1960: Die Südareale des Mornellregenpfeifers, Eudromias morinellus (L.) in Europa. 

Abhandlungen und Berichte des Museums Tierkunde und Völkerkunde zu Dresden 25: 47–70. 

Heyder R. 1961: Zur Permanenz des Brütens des Mornellregenpfeifers, Eudromias morinellus (L.) auf 

dem Riesengebirge. Abhandlungen und Berichte Naturforschende Gesellschaft zu Gorlitz 37:      

101–108. 

Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR. Ptáci – Aves, díl II/2. Academia, Praha.  

Kirby J. 2009: Eurasian Dotterel Eudromias morinellus. In: Delany S., Scott D., Dodman T. & Stroud 

D. (eds.) An atlas of wader populations in Africa and western Eurasia: 252–254. Wetlands 

International, Wageningen. 

Klemm W. 1970: Der Mornellregenpfeifer, Eudromias morinellus, in Siebenbürgen. Journal für 

Ornithologie 111: 68–76. 

Kubelka V. 2015: Výskyt kulíka hnědého Eudromias morinellus v ČR v letech 2001–2014. Vanellus 10: 

73–79. 

Mann M. E. 2002: Little Ice Age. In: MacCracken M. C. & Perry J. S. (eds.) Encyclopedia of global 

environmental change. Vol. 1: 504–509. John Wiley & Sons, Chichester. 

Mařan J. 1947: Kulík hnědý, Charadrius morinellus L., v Krkonoších. Sylvia 8: 49–53. 

Pax F. 1925: Wirberltierfauna von Schlesien. Gebr. Borntraeger, Berlin.  



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

73 

100 

Výskyt kulíka hnědého (Eudromias morinellus) v ČR v letech 2001–2015 

  Vojtěch Kubelka 

ÚVOD 

Pozorování kulíka hnědého (Eudromias 

morinellus) v ČR patří k nevšedním zážitkům pro 

každého ornitologa i ptáčkaře. Jedinečnost a 

vzácnost kulíka hnědého dokládá i jeho zobrazení 

ve znaku Klubu 300. Zdaleka ne každý terénní 

pozorovatel měl to štěstí se u nás s tímto druhem 

setkat a již málokdo si v terénu objevil sám toho 

„svého“ kulíka hnědého.  

 Kulík hnědý zimuje zejména v polopouštních 

oblastech na severu Afriky a hnízdí v horské 

kamenité tundře severní části většiny Eurasie, kde 

v jižnější části obsazuje vzácně ploché vrcholky 

hor (Cramp & Simmons 1983, del Hoyo et al. 

1996, Kirby 2009). Celoevropská populace je 

odhadována na 11–42 tisíc párů a po výrazném 

poklesu v letech 1850–1900 (Hable & Saari 1997) 

má mírně klesající trend početnosti (BirdLife 

Interantional 2004). O jeho jedinečné hnízdní 

biologii (Cramp & Simmons 1983, Nethersole-

Thompson & Nethersole-Thompson 1986) se 

můžete dočíst i v tomto časopisu (Šálek 2015). 

Kulík hnědý vzácně a ojediněle zahnízdí i v našich 

severních pohraničních horách (Mařan 1946, 

Šťastný et al. 2006, Flousek et al. 2015). Jeho 

výskyt v ČR byl již několikrát souhrnně 

zpracován. Zejména historická hnízdění 

v Krkonoších (Flousek & Gramsz 1999, Flousek 

et al. 2015, Mlíkovský 2015), ale i záznamy 

jedinců na průtahu do roku 2000 (Hudec & 

Šťastný 2005), dále výskyt v jižních Čechách 

(Kubelka 2015a). 

 Navzdory ojedinělým záznamům musí přes 

naše území každoročně protáhnout stovky až tisíce 

těchto krásně zbarvených polyandrických 

bahňáků. Kolik jich u nás bylo od roku 2001 

zjištěno? Kde se zastavují? Vyhledávají určitá 

prostředí a společnost jiných ptáků? Kdy a jak je 

hledat? Na tyto i další otázky se pokusím nalézt 

odpovědi v tomto článku. 

METODIKA 

Informace o zastižení kulíka hnědého v ČR 

v letech 2001–2015 jsem čerpal z elektronických 

databází pozorování ptáků (ČSO 2010, ČSO 

2015), stránek Faunistické komise ČSO (FK ČSO 

2015), zaslaných pozorování pro databázi SVOB, 

zajímavých pozorování ze Zpráv ČSO v letech 

2001–2004, Atlasu hnízdního rozšíření ptáků 

v ČR v letech 2001–2003 (Šťastný et al. 2006), 

lokálních ornitologických periodik (zejména 

časopis Prunella) i terénních zápisníků 

jednotlivých pozorovatelů za pomoci 

ornitologických patriotů a znalců jednotlivých 

regionů. Je až s podivem, kolik záznamů tohoto 

vzácného bahňáka nebylo vůbec uveřejněno. Přes 

veškerou snahu je však zřejmé, že některá 

nepublikovaná zastižení kulíka hnědého mohou 

stále čekat na své odhalení, kterého se však ani 

dočkat nemusí. Proto je počet záznamů i jedinců 

potřeba hodnotit jako minimální. České záznamy 

jsou diskutovány v kontextu známých poznatků o 

kulíku hnědém v ČR i ze zahraničí. 

VÝSLEDKY 

V letech 2001–2015 bylo v ČR zaznamenáno min. 

135 kulíků hnědých během 36 zjištění na 26 

lokalitách, přičemž evidentně duplicitní záznamy 

nejsou počítány, v souhrnném přehledu jsou však 

uvedeny (tab. 1). Přestože byl kulík hnědý 

v Krkonoších pozorován v hnízdní době v šesti 

z 15 let sledovaného období a na jarním průtahu 

mimo Krkonoše zjištěn pouze dvakrát na 

Chebsku, většina záznamů z ČR se vztahuje 

k ptákům na podzimním průtahu (tab. 1). 
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Dubnový záznam kulíků hnědých z Orlických hor 

v roce 2006 bez uvedeného autora pozorování 

(ČSO 2010) nebudí důvěru. K záznamu se nikdo 

zpětně nepřihlásil, proto ho dále neuvádím. 

Nejčastěji byli kulíci hnědí na podzimním průtahu 

pozorováni v nížinných oblastech Moravy nebo 

naopak v Jeseníkách, v Čechách poté zejména 

v nížinném Polabí nebo na hřebenech Krkonoš. 

Pokud se kulíci na průtahu zastavili, jednalo se 

zpravidla o ornou půdu, nejčastěji strniště nebo 

čerstvě oseté pole, jednou horské vřesoviště. Z 

celkem 18 případů byli 15× kulíci sami, 2× 

s čejkami chocholatými (Vanellus vanellus) i 

špačky obecnými (Sturnus vulgaris) a 1× 

s čejkami a kulíkem bledým (Pluvialis sqatarola). 

Z omezeného počtu pozorování je zřejmé, že 

pokud se kulíci hnědí na lokalitě nezdržovali déle, 

byli pozorováni zpravidla později odpoledne a 

večer, případně ráno. Naopak přeletující jedinci 

byli zjišťováni po poledni (tab. 1). 

 

Tab. 1. Výskyt kulíka hnědého (Eudromias morinellus) v ČR v letech 2001–2015. Hvězdičkou jsou 

označena pozorování akceptovaná Faunistickou komisí ČSO, číslo je k nalezení na (www.fkcso.cz).  

 

datum lokalita (kraj, okres) biotop počet poznámky pozorovatel zdroj 

12. 5. 2001 Krkonoše, Luční hora 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 5 ex.  B. Chutný,  

V. Pavel 

Prunella 27 (2002) 

13. 5. 2001 Krkonoše, Studniční hora 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 2 ex. přelet k Úpskému 

raš. 

M. Krukowski Prunella 27 (2002) 

20. 5. 2001 Krkonoše, Luční hora 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 1 ex.  J. Vaněk st.,  

J. Vaněk ml. 

Prunella 27 (2002) 

30. 5. 2001 Krkonoše, Sněžka  

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 1 ad. ex. předstírá zranění J. Vaněk,  

A. Kůrka 

Prunella 27 (2002) 

23. 5. 2002 Krkonoše, Luční hora 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 1 ad. ex. hnízdo + 3 vejce J. Flousek Prunella 28 (2003)* 

4. 9. 2003 Vysoká nad Labem 

(HKK,HK) 

podmítnuté strniště 1 juv. obilné strniště A. Holub A. Holub in litt. 

27. 5. 2004 Krkonoše, Luční hora 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 2 ex. 1 pár J. Flousek Prunella 30 (2005) 

1. 10. 2006 Černilov (HKK,HK) čerstvý ozim   2 juv. přílet A. Holub A. Holub in litt. 

6. 5. 2007 Cheb, pole Z od města         pole 

(KVK,CH) 

7 ad.  R. Bönisch, 

W. Schön,  

A. Wieding 

L. Schröpfer in litt. 

28. 8. 2007 Jeseníky Vysoká Hole  

(MSK, BR) 

porost brusnic 1 juv.  Z. Šrott fkcso.cz* 

31. 8. 2008 Čibuz (HKK,HK) podmítnutá řepka 4 ex. podmítnutí 

strniště řepky 

A. Holub A. Holub in litt. 

28. 8. 2009 Krkonoše, Vysoké kolo 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 1 ex. zřejmě juv. P. Šťastná,  

S. Březina 

Prunella 35 (2010) 

8. 6. 2010 Krkonoše, Studniční hora 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 1 M  J. Harčarik  

a další 

Prunella 36 (2011)* 

9. 6. 2010 Krkonoše, Studniční hora 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 1 M  J. Harčarik  

a další 

Prunella 36 (2011)* 

1. 5. 2011 Cheb, pole Z od města         pole 

(KVK,CH) 

1 ex.  W. Schön,  

N. Philipp,  

R. Bönisch 

L. Schröpfer in litt. 

14. 8. 2011 Vyšehořovice u Prahy 

(STČ, PY) 

pole 1 ad.  M, Kodera R. Lučan in litt. 

25. 8. 2011 Zlatníky (STČ, PZ)  1 juv. okoužkován J. Votýpka fkcso.cz* 

3. 9. 2011 Opava, Kateřinky  

(MSK, OP) 

zvláčené strniště  1 ex. na poli, dle fotky 

juv. 

J. Stančo  

a další 

birds.cz* 

4. 9. 2011 Opava, Vávrovice  

(MSK, OP) 

 min 7 ex. přelet J. Stančo birds.cz* 
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Tab. 1. Výskyt kulíka hnědého (Eudromias morinellus) v ČR v letech 2001–2015 – pokračování. 

datum lokalita (kraj, okres) biotop počet poznámky pozorovatel zdroj 

13. 9. 2011 Žehuň (STČ, KO) čestvý ozim 1 ex. na poli s čejkami 

a špačky 

M. Jelínek birds.cz* 

16. 9. 2011 Jeseníky, Břidličná  

(OLK, SU) 

horské vřesoviště 1 ex. dle fotky juv. V. Faltus birds.cz* 

22. 9. 2011 Čejetice, ryb. Nadvesný 

(JHČ, ST) 

strniště 1 ad. na poli s čejkami 

a špačky 

J. Švihovec birds.cz 

23. 9. 2011 Čejetice, ryb. Nadvesný 

(JHČ, ST) 

strniště 1 ex. na poli s čejkami 

a špačky 

L. Lešák Kubelka 2015a 

15. 8. 2013 Cheb, NPR Soos  

(KVK,CH) 

pole 5 ex. přílet na pole SZ 

od Soos 

N. Philipp,  

W. Schön 

L. Schröpfer in litt. 

5. 10. 2013 Němčice, na poli  

(ZLK, KM) 

srtniště, vojtěška 2 juv. s čejkami a 

kulíkem bledým 

A. Goebel  

a další 

birds.cz 

28. 8. 2014 Chotouň, Chrášťany  

(STČ, KO) 

strniště, zvláčeno 11 ex. na poli, foto  

(ad. i juv.) 

J. Studecký birds.cz 

29. 8. 2014 Vrbčany, na poli  

(STČ, KO) 

podmítnutá řepka 3 ex. řídký porost, 

místy holé 

G. Kašpar birds.cz 

29. 8. 2014 Vratěnín, na poli  

(JHM, ZN) 

pole 2 ex. přelet  

(asi 1ad. + 1 juv.) 

V. Škorpíková birds.cz 

30. 8. 2014 Vítonice, Na Chlupických 

(JHM, ZN) 

podmítnutá řepka 8 ex.  sběr potravy M. Stehlík,  

D. Dvořák 

birds.cz 

30. 8. 2014 Krkonoše, Rennerův kříž  

(HKK, TU) 

11 ex. přelet k jihu M. Jelínek birds.cz 

31. 8. 2014 Vítonice, Na Chlupických 

(JHM, ZN) 

podmítnutá řepka 28 ex.  R. Doležal  

a další 

birds.cz 

31. 8. 2014 Cheb, pole Z od města               pole 

(KVK,CH) 

8 ex.  2 ad. + 6 juv.  W. Schön,  

N. Philipp,  

R. Bönisch 

L. Schröpfer in litt. 

4. 9. 2014 Plástovice, Volešek S  

(JHČ, CB) 

čerstvá řepka 3cm 3 ex. 1 ad. + 2 juv. V. Kubelka birds.cz* 

5. 9. 2014 Plástovice, Volešek S  

(JHČ, CB) 

čerstvá řepka 3cm 3 ex. 1 ad. + 2 juv. V. Kubelka  

a další 

birds.cz* 

6. 9. 2014 Cheb, pole Z od města  

(KVK,CH) 

1 ex. přelet, volá N. Philipp,  

R. Bönisch,  

S. Hösch 

L. Schröpfer in litt. 

12. 9. 2014 Břest, pole  

(ZLK, KM) 

strniště po kukuřici 4 ex.  M. Zádrapová, 

R. Zádrapa 

birds.cz* 

13. 9. 2014 Břest, pole  

(ZLK, KM) 

strniště po kukuřici 4 ex. 2 ad. + 2 juv., 

odlet k jihu 

J. Šafránek  

a další 

birds.cz* 

9. 5. 2015 Krkonoše, Vysoké kolo 

(HKK, TU) 

krkonošská tundra 1 ex. delší pozorování 

krotkého ptáka, 

úniková 

vzdálenost asi 3 m 

V. Rýznar J. Flousek in litt. 

22. 8. 2015 Opava, Vávrovice  

(MSK, OP) 

9 ex. přelet, min 6 ad. J. Stančo  

a další 

birds.cz 

2. 10. 2015 Prosiměřice (JHM, ZN) čerstvý ozim 5 cm 4 ex.  M. Stehlík  birds.cz 

3. 10. 2015 Prosiměřice (JHM, ZN) čerstvý ozim 5 cm 4 ex. 1 ad. + 3 juv. G. Kašpar  

a další 

birds.cz 

 

 
Pole západně od Chebu a dospělí kulíci hnědí (Eudromias morinellus) na jaře, foto: Roland Bönisch. 
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DISKUZE 

V Krkonoších je možné kulíka hnědého v rámci 

ČR vzácně zastihnout i na hnízdišti (Šťastný et al. 

2006). Přestože během hnízdního mapování ptáků 

Krkonoš v letech 2012–2014 nebyl v hnízdní 

sezóně v Krkonoších kulík hnědý zjištěn (Flousek 

et al. 2015), v roce 2015 byl jeho výskyt opět 

zaznamenán, hnízdění však potvrzeno nebylo 

(J. Flousek in litt., tab. 1). Nejčastější zastávka na 

jarním tahu jsou Krkonoše, do roku 2001 jsou 

v ČR známy jen tři jarní výskyty z nížin (Smrček 

& Malina 1981, Hudec & Šťastný 2005), po roce 

2001 dva ojedinělé květnové záznamy německých 

ornitologů z jednoho pole poblíž Chebu (tab. 1). 

 Je známo, že kulíci hnědí hnízdili v jednom 

roce jak ve Velké Británii, tak i ve Skandinávii 

(Galbraith et al. 1993, Šálek 2015). Je 

pravděpodobné, že podobně to funguje i v ČR. 

Nejčastěji se zřejmě protahující kulíci hnědí 

v Krkonoších jen krátce zdrží, ale za příznivých 

okolností mohou i zahnízdit (prokázaná hnízdění 

v letech 2001 a 2002). Po snesení vajec samice 

přenechá péči o snůšku i mláďata samci a odletí 

do Skandinávie zahnízdit podruhé v téže sezóně 

s jiným samcem. Nízká návratnost ptáků na svá 

předchozí hnízdiště (Cramp & Simmons 1983), 

časté přesuny jedinců mezi hnízdišti i v průběhu 

jedné sezóny (Galbraith et al. 1993) a kontakty 

ptáků na jednom velkém zimovišti, zamezují 

vytvoření poddruhů i oddělených populací a kulík 

hnědý je od Skotska až po Čukotku 

monotypickým druhem bahňáka (Cramp & 

Simmons 1983, del Hoyo et al. 1996, Kirby 2009, 

Šálek 2015).  

 Proto také nelze uvažovat o „české“ populaci 

kulíka hnědého (Mlíkovský 2015). Kulíci hnědí 

zjištění v Krkonoších mohou být ptáci 

„odkudkoliv“, kteří zrovna daný rok protahovali 

tímto regionem a zlákaly je ploché vrcholky 

našich nejvyšších hor. Ve světle těchto poznatků 

se dnes jeví spíše jako úsměvná téměř 

uskutečněná „reintrodukce“ kulíka hnědého do 

Krkonoš v 70. letech minulého století, kdy měly 

být letecky transportovány snůšky ze 

skandinávské tundry (Štursa 2012). V Krkonoších 

obsazují kulíci hnědí pouze několik dobře 

známých hnízdišť (Šťastný et al. 2006, Flousek 

2002, Flousek et al. 2015). Ta se však zpravidla 

nacházejí mimo turistické trasy a jsou veřejnosti 

nepřístupná, což je dobře vzhledem ke křehkosti a 

ohrožení české horské tundry. Proto se další 

odstavce věnují pouze kulíkům hnědým zjištěným 

v ČR na podzimním průtahu. 

 Většina ptáků z evropské populace migruje 

z hnízdišť na zimoviště bez zastávky v široké 

frontě napříč celou Evropou (Cramp & Simmons 

1983, Whitfield et al. 1996, Kirby 2009), řada 

ptáků se však pravidelně zastavuje v maďarské 

pustě. Z jara jsou jediné každoročně využívané 

tahové zastávky v Nizozemí a Dánsku, jinde jsou 

kulíci zjišťováni zpravidla při chladném počasí 

v severní Evropě (Hable & Saari 1997). Další 

tradiční zastávky jsou na Ukrajině a v Rusku 

(Nankinov 1996). Ze zahraničních záznamů 

(Cramp & Simmons 1983), ale i z tuzemských 

pozorování (tab. 1, Hudec & Šťastný 2005, 

Kubelka 2015a) vyplývá, že kulíci hnědí na 

průtahu zpravidla využívají tradiční tahové 

zastávky – pokud se tedy vůbec zastaví. Jsou to 

zejména nížinné oblasti Moravy, Opavsko a poté 

nížinné Polabí. Analogická je situace i ve vyšších 

polohách. V jižních Čechách byli kulíci hnědí 

nejčastěji zjištěni v zemědělské krajině rybničnaté 

Českobudějovické pánve (Kubelka 2015a, b). 

Ojedinělá je situace jednoho pole na Chebsku, kde 

byli zkušenými německými ornitology kulíci 

hnědí zjištěni během sledovaného období hned 

čtyřikrát (2× na jaře, 2× na podzim), což nahrává 

spekulaci, že zřejmě i na území ČR existují 

„tradiční“ zastávky kulíků hnědých, ale čeští 

pozorovatelé je zatím, možná s výjimkou polí u 

Opavy, neobjevili. Na podzim protahující jedinci 

se však mohou i zastavit nebo proletět kolem 

svých nepravidelných českých vysokohorských 

hnízdišť (tab. 1). Podobně řada rakouských 
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pozorování pochází z vyšších nadmořských výšek 

v Alpách (Club 300 Austria 2015). Většina kulíků 

hnědých však přes naše území pouze rychle přeletí 

bez zastávky a bez možnosti jejich pozorování.  

 Data záznamů z ČR dobře zapadají do 

kontextu podzimního průtahu kulíka hnědého 

napříč Evropou (Cramp & Simmons 1983, 

Pulliainen & Saari 1996, Kirby 2009). Nejvíce 

záznamů od nás pochází z přelomu srpna a září, 

průtah doznívá do začátku října (tab. 1, Hudec & 

Šťastný 2005). Podobně situaci v okolních 

evropských státech odpovídá i prostředí využívané 

v ČR (Cramp & Simmons 1983). Nejčastěji jsou 

kulíci hnědí zjišťováni dále od stromů na 

rozsáhlejších přehledných polích s obnaženou 

půdou. Atraktivní jsou zejména čerstvě osetá pole 

a podmítnutá strniště. Kulíci jsou zpravidla krotcí, 

přesto je lepší je nerušit a sledovat pouze z dálky. 

 Záznamy v ČR nasvědčují spíše denní 

migraci kulíků hnědých s případným odpočinkem 

přes noc (tab. 1). Denní dobu tahu kulíků hnědých 

zahraniční kompendia nezmiňují (Cramp & 

Simmons 1983, del Hoyo et al. 1996, Kirby 

2009), o noční migraci jsem však dohledal jen 

jednu daty nepodloženou informaci (NatureGate 

2015). Pro řádné zodpovězení této otázky by bylo 

vhodné podrobně zpracovat dobu pozorování i 

zaznamenané přílety a odlety protahujících kulíků 

hnědých z co největšího množství lokalit ve 

střední Evropě. Nejčastěji jsou kulíci sami, jen 

někdy vyhledávají společnost jiných druhů, 

zejména čejek chocholatých a špačků obecných. 

Proto jsou opravdu těžko k nalezení, zvláště když 

odpočívají a jsou ve svém okolí perfektně 

maskovaní (Kubelka 2015b).  

 Jak jsem již zmínil dříve (Kubelka 2015b), 

přestože bylo v roce 2014 v ČR zaznamenáno 

nebývalé množství pozorování kulíků hnědých, 

v sousedním Rakousku (Club 300 Austria 2015), 

Německu (Club 300 Germany 2015) i Polsku 

(BirdWatching.PL 2015) podzim 2014 z hlediska 

průtahu kulíků hnědých nikterak významně 

nevybočoval. Více zjištění kulíků hnědých u nás 

je tedy možné přičíst spíše faktu, že se více 

pozorovatelů začalo soustředit ve správnou dobu a 

na správných místech na tento řídce a nenápadně 

protahující druh. Naopak méně záznamů v ČR 

z roku 2015 odpovídá situaci v Německu, kde 

bylo letos zaznamenáno rovněž méně kulíků 

hnědých na podzimním průtahu než v roce 2014 

(Club 300 Germany 2015). 

KDY, KDE A JAK U NÁS HLEDAT? 

Kdy: z předchozích odstavců je zřejmé, že větší 

šanci zastihnutí kulíka hnědého v ČR máme na 

podzimním průtahu, zejména ke konci srpna a 

v první polovině září. Z jara jsou jeho zástihy 

pouze sporadické, o něco vyšší pravděpodobnost 

zastávky kulíků i jejich záznamu je při velmi 

chladném počasí v severní Evropě. Omezené 

množství českých záznamů z podzimního průtahu 

naznačuje, že kulíci hnědí se na polích zastavují 

zpravidla k večeru a setrvávají do rána či 

časnějšího dopoledne. Někdy na lokalitě vydrží i 

několik dní. Ptáci na přeletu polí v nížinách i 

v prostředí hor byli zjišťováni zejména po poledni. 

Vyplatí se sledovat zahraniční webové stránky 

vzácných pozorování, zejména v Polsku 

(BirdWatching.PL 2015) a v Německu (Club 300 

Germany 2015) a podle počtů záznamů 

v sousedních zemích odhadovat aktuální sílu 

průtahu kulíka hnědého v ČR. 

 Kde: nížiny jsou asi nejslibnější oblastí, ve 

kterých je vhodné vyhledávat rozsáhlejší polní 

celky bez přílišné blízkosti lesa a stromů, často 

přehledná mírně vyvýšená návrší, kde je potřeba 

pozorně prohlížet pole s řídkou a nízkou vegetací, 

plochy bez porostu a podmítnutá strniště. Místa, 

kde již byl kulík hnědý zjištěn mají rozhodně 

vyšší šanci být kulíky navštíveny znovu. Marné 

není ani porozhlédnutí se po vrcholcích našich hor 

v době podzimního průtahu, např. v Rakousku 

pochází z Alp značné množství záznamů (Club 

300 Austria 2015). 
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 Jak: vyplatí se nastudovat topografii svého 

působiště a podle znalostí svého regionu předem 

vytipovat nejvhodnější místa (Kubelka 2015b). 

Rovněž je vhodné prohlížet hejna čejek i špačků, 

byť jsou kulíci častěji sami. Samotní kulíci hnědí 

jsou velmi nenápadní a pokud se neživí, tak téměř 

neviditelní. Je potřeba pečlivě a pomalu skenovat 

vhodná pole, kulíky bude snazší objevit proti 

horizontu. Zvýšená ostražitost je žádoucí za 

přeletu dravců, kteří mohou skryté kulíky vyplašit. 

Přestože se kulíci hnědí často neozývají, je nutné 

znát jejich charakteristický hlas, který v několika 

případech prozradil přítomnost ptáků na lokalitě 

(ČSO 2015, Kubelka 2015b).  

 Je jisté, že vše předchozí nemusí k úspěchu 

postačovat. Vždy je navíc potřeba určitá dávka 

ornitologického štěstí. Avšak pečlivě připraveným 

a vhodně směřovaným terénním úsilím se tomuto 

štěstí dá značně pomoci. 
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pozorování kulíků hnědých a potvrzovali 

pravděpodobnou neexistenci dalších záznamů.  

 

LITERATURA 

BirdLife International 2004: Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status. 

BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12), Cambridge. 

BirdWatching.PL (2015): Obserwacje. – URL: http://www.birdwatching.pl/obserwacje (online přístup: 

20. 3. 2015) 

Club 300 Austria (2015): Recent observations. – URL: http://www.club300.at/watchings (online přístup: 

20. 3. 2015) 

Club 300 Germany (2015): Rarities. – URL: phttp://www.club300.de/alerts/ (online přístup: 20. 3. 

2015) 

Cramp S. & Simmons K. E. L. (eds.) 1983: Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and 

North Africa: The Birds of the Western Palearctic, Volume III: Waders to Gulls. Oxford University 

Press, Oxford. 

ČSO – Česká společnost ornitologická 2010: Vaše pozorování (původní databáze pozorování ČSO 

s daty do 2. března 2010). URL: http://www.cso.cz/index.php?birds=1 (online přístup 3. 11. 2015) 

ČSO – Česká společnost ornitologická 2015: Databáze pozorování ptáků. URL: http://birds.cz/avif/ 

(online přístup 3. 11. 2015) 

del Hoyo J., Elliott A. & Sargatal J. (eds.) 1996: Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin 

to Auks. Lynx Edicions, Barcelona. 

Flousek J. & Gramsz B. 1999: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš (1991–1994). Správa KRNAP, 

Vrchlabí. 

Flousek J. 2002: Návrat kulíků hnědých? Krkonoše 35-11: 41. 

Flousek J., Gramsz B. & Telenský T. 2015: Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014. 

Správa KRNAP, Vrchlabí; Dyrekcja KPN, Jelenia Góra. 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

79 

100 

FK ČSO – Faunistická komise České společnosti ornitologické 2015: Přehled akceptovaných 

pozorování. URL: http://fkcso.cz/ (online přístup 3. 11. 2015)   

Galbraith H., Murray S., Rae S., Whitfield D. P. & Thompson D. B. A. 1993: Numbers and 

distribution od Dotterel Charadrius morinellus breeding in Great Britain. Bird Study 40: 161–169. 

Hable E. & Saari L. 1997: Charadrius morinellus – Dotterel. In: Hagemeijer W. J. M. & Blair M. J. 

(eds.) The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Thein distribution and abundance.  

Pages 264–265. T & A D Poyser, Berwick upon Tweed.  

Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR. Ptáci – Aves, díl II/2. Academia, Praha. 

Kålås J. A. & Byrkjedal I. 1984: Breeding chronology and mating system of the Eurasian Dotterel 

(Charadrius morinellus). Auk 101: 838–847. 

Kirby J. 2009: Eurasian Dotterel Eudromias morinellus. In: Delany S., Scott D., Dodman T. & Stroud 

D. (eds.) An atlas of wader populations in Africa and western Eurasia: 252–254. Wetlands 

International, Wageningen. 

Kubelka V. 2015a: Kulík hnědý Charadrius morinellus. In: Kloubec B., Hora J. & Šťastný K. (eds.) 

Ptáci jižních Čech. Strana 551. Jihočeský kraj, České Budějovice.  

Kubelka V. 2015b: Desátý záznam kulíka hnědého v jižních Čechách v roce 2014. – In: Kubelka V. 

(ed.), Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách II. Strany 81–82. Sborník 

Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55. 

Mařan J. 1946: Kulík hnědý, Charadrius morinellus, L. v Krkonoších. Sylvia 8: 49–53. 

Mlíkovský J. 2015: Historické doklady hnízdění kulíka hnědého Eudromias morinellus z Krkonoš 

(do roku 1950). Vanellus 10: 70–72. 

Nankinov D. N. 1996: Dotterel in Bulgaria and routes of its migration in Eurasia. Беркут 5: 141–146. 

NatureGate 2015: Dotterel Charadrius morinellus. URL: http://www.luontoportti.com/suomi/en/linnut 

/dotterel (online přístup 7. 11. 2015)   

Nethersole-Thompson D. & Nethersole-Thompson M. 1986: Waders. Their Breeding, Haunts and 

Watchers. T & A D Poyser, Berwick upon Tweed. 

Pulliainen E. & Saari L. 1996: Pre- and non-breeding biology of Dotterel Charadrius morinellus on 

Värriötunturi fell area, NE Finland. Wader Study Group Bulletin 81: 54–58. 

Smrček M. & Malina J. 1981: Několik slov k modráčkovi /Luscinia svecica L./ a kulíku hnědému 

/Eudromias morinellus L./. Prunella 7: 10–12. 

Šálek M. 2015: Duchové hor. Vanellus 10: 80–96. 

Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. 

Aventinum, Praha. 

Štursa J. 2012: Trampoty dvou starousedlíků. Lomikámen sněžný a kulík hnědý. Krkonoše 45-7: 22–24. 

Whitfield D. P., Duncan K., Pullan D. & Smith R. D. 1996: Recoveries of Scottish-ringed Dotterel 

Charadrius morinellus in the non-breeding season: evidence for seasonal shifts in wintering 

distribution. Ringing & Migration 17: 105–110.  

http://fkcso.cz/


 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

80 

100 

Duchové hor 

  Miroslav Šálek 

ÚVOD 

Převážná většina bahňáků je přizpůsobena 

k životu na zemi v otevřené krajině. To je 

předurčuje k obsazování širokého spektra 

původních stanovišť v mokřadech, tundře, 

pouštích, ale i v oblastech silně pozměněných 

činností člověka, mezi něž patří třeba polní krajina 

střední Evropy. Vhodná prostředí se nabízejí 

zejména v okolí vnitrozemských vod nebo podél 

mořských pobřeží. Ačkoliv těžiště výskytu většiny 

bahňáků leží v nižších polohách, překvapivě 

vysoký počet druhů obývá i vysokohorské polohy 

v říši horských tunder, alpinských luk nebo 

horského lesa. Čím přirozenější se zdá být 

přítomnost bahňáků v nížinných bažinách, tím 

nezvykleji může působit jejich výskyt v horách. 

Někdy je zde však výskyt bahňáků docela logický. 

Ploché vrcholy hor určitě připomínají tundru – 

onu bahňáky upřednostňovanou nížinnou 

rovinu… 

Kulík zlatý na hnízdišti v horské tundře, severní 

Norsko (foto upraveno v Zoneru), Miroslav Šálek. 

 Celá řada druhů bahňáků obývajících 

vysokohorské polohy patří k nejméně 

probádaným. A není divu. Nalézt hnízdo skrytě 

žijícího nenápadného ptáka kdesi mezi 

kameny v nekonečných pláních drsných hor Asie 

či jižní Ameriky a sledovat posléze život mláďat 

vedených opatrnými rodiči od vylíhnutí až do 

vzletnosti není vůbec snadné. 

 Z více než 200 druhů „pravých“ bahňáků se 

téměř jedna pětina vyznačuje více či méně 

zřetelnou vazbou na horské prostředí (Marchant 

et al. 1986). Označit nějakého bahňáka za typicky 

horský druh však není úplně snadné. Řada z nich 

totiž obývá široké pásmo nadmořských výšek od 

pobřežních nížin až po vysokohorské pláně. 

Kupříkladu naše bekasina otavní (Gallinago 

gallinago), dříve hojný bahňák vlhkých nížinných 

luk, novodobě přesouvá těžiště svého hnízdního 

výskytu do zemědělsky méně exponovaných 

horských poloh na šumavská, krušnohorská či 

krkonošská rašeliniště (Flousek & Gramsz 1999, 

Hudec & Šťastný 2005, vlastní pozorování). 

Koneckonců i široce rozšířená čejka chocholatá 

(Vanellus vanellus), která je typicky nížinným 

bahňákem, se vzácně vyskytne v hnízdní době 

vysoko nad hranicí lesa v Krkonoších (Flousek & 

Gramsz 1999). Úpská rašelina – nejrozsáhlejší 

vrcholové rašeliniště v Krkonoších pod úpatím 

Studniční hory v nadmořské výšce 1430 m – je 

útočištěm nejen několika glaciálních reliktů, ale 

také nepravidelným hnízdištěm bekasiny otavní a 

možná i čejky chocholaté. Respektujme tedy tuto 

skutečnost a zahrňme do přehledu bahňáčích 

horalů napříč světem i druhy zčásti nížinné, avšak 

pravidelně hnízdící ve vysokých polohách. Pomoc 

s českým (a někdy i neustáleným latinským) 

názvoslovím pro tento příspěvek jsem hledal 

v příručce Hudce et al. (2003). Uvedené názvy se 

přitom nemusí shodovat s jinými (a třeba i 

aktuálnějšími) zdroji. 
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NAPŘÍČ ČELEDĚMI 

Je jen málo skupin bahňáků, které by neměly své 

horaly. Z celkového počtu 13 tradičních čeledí 

jsou takové jen tři – ostnáci, slučice a pobřežníci 

(Marchant et al. 1991, del Hoyo et al. 1996). To 

svědčí o tom, že historické dobývání hor muselo 

probíhat v rámci jednotlivých příbuzenských 

skupin bahňáků opakovaně. Pokud není uvedeno 

jinak, informace v následujících odstavcích 

pocházejí ze dvou výše uvedených zdrojů. 

 V horském prostředí se bahňáci etablovali 

v rozličných biotopech. Studené štěrkové náplavy 

bez vegetace podél divokých asijských řek ve 

výškách od 1700 do 4400 m n. m. si oblíbila 

podivuhodná srpatka ibisovitá (Ibidorhyncha 

struthersi), jediný zástupce své čeledi. 

V podobném prostředí v nadmořských výškách 

okolo 1800 m n. m. žije i drobný asijský ouhorlík 

malý (Glareola lactea) s pastelovým, kávově 

bílým opeřením, pro něž si vysloužil své latinské 

jméno.  

 

 Početná čeleď kulíkovitých má své horské 

zástupce jak mezi čejkami, tak i mezi kulíky. 

Zatímco v Africe jsou vyšší polohy obývány spíše 

čejkami, v Asii převažují kulíci. Na keňských 

pláních do 1500 m n. m. můžeme spatřit čejku 

šedoprsou (Vanellus lugubris), na jihu Afriky 

čejku černokřídlou (V. melanopterus) a podél 

slatin a dalších drobných mokřádků na Etiopské 

vysočině nad 3000 m n. m. čejku etiopskou 

(V. melanocephalus). Mnohem více než čejky jsou 

však na hory vázáni drobnější kulíci. V Asii je 

dobře znám zejména kulík menší (Charadrius 

mongolus), široce rozšířený od Himálaje po 

Aljašku až do úctyhodných výšek 5500 m n. m. 

Podobně hnízdí kulík dlouhozobý (C. placidus), 

avšak jen do výšek okolo 1000 m nad mořem. 

Novozélandský kulík dvoupruhý (C. bicinctus) je 

ochoten tolerovat široké pásmo nadmořských 

výšek od oceánu až po vysokohorské svahy. Avšak 

i nám dobře známý kulík písečný (C. hiaticula), 

hnízdící cirkumpolárně podél severních moří, nás 

občas překvapí svým hnízdním výskytem ve 

vyšších polohách. 

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) na hnízdě v horské tundře, Stabbursdalen, foto: Miroslav Šálek. 
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 Celá řada bahňáků nalezla svůj domov ve 

vysokohorském prostředí jihoamerických And. 

Převážně nížinní tenkozobcovití zde mají svého 

zástupce, kontrastně černobílého tenkozobce 

andského (Recurvirostra andina), který obývá 

bahnité plochy podél mělkých slaných jezer od 

Peru po Argentinu ve výškách nad 3500 m n. m. 

Kulíci jsou zde zastoupeni třemi druhy. Jsou jimi 

kulík andský (Charadrius alticola), obývající 

řídké travnaté pláně ve výškách 4000–5000 m n. 

m., dále kulík tenkozobý (Oreophilus ruficollis) se 

širokou valencí, obsazující biotopy od mořského 

pobřeží až po vysoké polohy do výšek 4500 m n. 

m. a konečně o něco níže (ve 2000–3300 m) žijící 

štěrkovníček andský (Phegornis mitchelli). Kulíky 

doplňuje i jedna čejka, čejka andská (V. 

resplendens), zejména v okolí vod mezi 3000 a 

4000 m n. m. Z početného rodu bekasin se 

v jihoamerických Andách setkáme s pěti druhy: 

s bekasinou jihoamerickou (G. paraguaiae), 

vznešenou (G. nobilis), patagonskou (G. 

stricklandii), královskou (G. imperialis) a andskou 

(G. jamesoni). Posledně jmenovaná vystupuje 

nejvýše, konkrétně do 3500 m n. m. 

 Pro jihoamerické Andy je ovšem typická 

zejména čeleď písečníkovitých (Thinocoridae) 

čítající čtyři druhy, které svou zavalitou postavou, 

kryptickým opeřením, vegetariánstvím a 

obezřetným chováním velmi připomínají horské 

bělokury. Nemít charakteristickou dvou- až 

čtyřkusovou snůšku nepravidelně skvrnitých vajec 

typických pro bahňáky, nebylo by člověku zatěžko 

zařadit tyto ptáky mezi hrabavé. Jde o učebnicový 

příklad ekologické konvergence nepříbuzných 

taxonů, která má své příčiny ve specifickém 

prostředí drsných hor. Schopnost odolávat chladu, 

mít na dosah stále relativní dostatek potravy a 

umět se skrýt před predátory bez velkých výdajů 

energie zde rozhodují o přežití a reprodukčním 

úspěchu a po mnoho generací formovaly 

vlastnosti druhů, které zde zakotvily. Ostatně i 

samotná potrava těchto ptáků je příkladem takové 

ekologické konvergence (Wikipedie 2015a). 

Zdejší rostliny odolávají nepřízni klimatu 

vytvářením velmi kompaktních a nízkých porostů, 

připomínajících mechové polštáře, které písečníci 

ozobávají. Asi nejznámějším písečníkem 

je zavalitý písečník rezavý (Attagis gayi), 

obývající hory na jih od Ekvádoru do výšek až 

4000 m n. m. Na svazích patagonských hor žije 

blízce příbuzný a málo prozkoumaný písečník 

bělobřichý (Attagis malouinus). Celé pásmo hor 

od Peru na jih Argentiny až do výšek nad 4200 m 

n. m. obývá písečník šedoprsý (Thinocorus 

orbiguyianus). 

 Prvenství v pomyslném žebříčku bahňáčích 

horalů však drží čeleď slukovitých (Scolopacidae). 

Z nich vynikají hlavně bekasiny rodu Gallinago. 

Celkem 11 druhů lze nalézt ve vysokohorském 

prostředí, včetně již zmíněné bekasiny otavní a 

jihoamerických bekasin. V Asii nalezneme tři 

zajímavé druhy – bekasinu horskou (G. solitaria), 

japonskou (G. hardwickii) a himálajskou (G. 

nemoricola), z nichž nejvýše šplhá prvně 

jmenovaná, a to až do 5000 m n. m. 

V kontinentální Africe až do nadmořských výšek 

4000 m má svůj domov bekasina africká (G. 

nigripennis), na Madagaskaru do 2500 m n. m. 

zase bekasina madagaskarská (G. macrodactyla). 

V horách se můžeme potkat i s několika slukami. 

Kromě naší sluky lesní (Scolopax rusticola), 

objevující se i u nás v Krkonoších do 1130 m n. 

m. (Flousek & Gramsz 1999) a hnízdící na 

Šumavě až ve výškách 1 200 m n. m. (I. Prokop in 

Šťastný et al. 2006), jsou sluky známy třeba 

z horských lesů na ostrovech jihovýchodní Asie. 

Doslova v „pidiareálech“ omezených na jednotlivé 

ostrovy zde žijí sluka celebeská (S. celebensis), 

dále krásně rezavě zbarvená a málo známá sluka 

molucká (S. rochussenii) a konečně sluka tmavá 

(S. saturata), která je z posledně tří jmenovaných 

nejhojnější a vystupuje i nejvýše. Její poddruh 

S. saturata rosenbergii obývá primární horské 

deštné pralesy na Nové Guinei až do výšek 3000 

m n. m. 
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V horských tundrách Aljašky nad hranicí lesa 

a zejména na skalnatých hřbetech hor v povodí 

Yukonu do výšek 1800 m n. m. můžeme narazit na 

dosud málo probádaného jespáka příbojového 

(Aphriza virgata) (BirdLife International 2015a). 

Kamenité břehy aljašských bystřin v polohách do 

1600 m n. m. oživuje vodouš aljašský (Tringa 

incana), doprovázen široce rozšířeným kulíkem 

hnědokřídlým (Pluvialis dominica), který zde 

vystupuje ještě o 100 m výše a patří tak mezi 

druhy s velkým rozpětím obývaných nadmořských 

výšek. Totéž platí i pro bartramii dlouhoocasou 

(Bartramia longicauda) z příbuzenstva kolih, 

primárně obývající nížinné kontinentální prérie 

(Nouvet et al. 2008). Z jespáků se životu v horách 

přizpůsobilo jen málo druhů. U tří z nich platí to, 

co již bylo zmíněno – jejich hnízdiště se rozkládají 

v širokém pásmu od pobřežních nížin až po úbočí 

hor. Jsou jimi jespák malý (Calidris minuta), 

pobřežní (C. ptilocnemis) a mořský (C. maritima).

Jespák mořský (Calidris maritima) hnízdí v horských kamenitých tundrách do výšek 1000 m n. m. 

(Wikipedie 2015b). Častěji ale bývá zastižen při hledání potravy mezi chaluhami a kameny při mořských 

pobřežích, jako byl tento v roce 2009 v norském Gamviku (71°4'14''N, 28°14'23''E), necelé 3 km od 

předpokládaného hnízdiště, foto: Miroslav Šálek. 

 

DVA KANDIDÁTI 

Po strohém výčtu druhů se vydejme za dvěma 

zajímavými horaly, o kterých řeč zatím nebyla, a 

to za kulíkem hnědým (Eudromias morinellus) 

a jespákem velkým (Calidris tenuirostris). 

V mnoha ohledech vedou velmi odlišný život, oba 

se však shodují v oblibě výše položených plání 

severských kopců, kde setkání s nimi na jejich 

skrytých hnízdištích patří k nezapomenutelným 

ornitologickým zážitkům. Je to určitě i proto, že 

objevit jejich hnízdo a pobýt s nimi alespoň chvíli 

v jejich dočasných, ale životně důležitých 

působištích a poznat přitom něco málo z jejich 

rodinného života, se nepodaří každý den. I když, 

soudě podle řady hnízdišť, jistě zaslouží důstojné 

označení horalé, na většině míst reprezentují spíše 

střídmější „kopcaře“. Dlužno ovšem dodat, že 

přírodní poměry i v nízkých nadmořských 

výškách zaoblených pahorků na dalekém severu, 

kde mají tito ptáci těžiště svého hnízdního 

rozšíření, si nezadají co do drsnosti s alpinskými 

holemi nad hranicí lesa ve střední Evropě. 

Rozhodně se však svými biotopovými 

preferencemi odlišují od ostatních severských 

bahňáků vázaných výhradně na nížinné tundry. 

 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

84 

100 

 

DUCH ZÁPADU 

Jsme v národním parku Stabbursdalenu na severu 

Norska a náš zdejší favorit se jmenuje kulík hnědý. 

V plánu máme najít alespoň jedno jeho hnízdo. 

Není však snadné opustit pobřežní pláně s mnoha 

zajímavými druhy slibujícími pěkné ornitologické 

zážitky spojené s hledáním hnízd při mořském 

pobřeží ve fascinujících zákoutích nepřeberných 

severských scenérií – toho všeho je nutno se vzdát 

ve prospěch ticha na náhorní planině 

s nesrovnatelně skromnějším výčtem druhů. 

Navzdory těmto vyhlídkám vyrážíme do kopců. 

Stoupáme výš a výš, blankytný fjord necháváme 

hluboko pod sebou. Po překonání tří skalnatých 

teras se objevuje náhorní plošina. Před námi se do 

dálky rozbíhají mírně zvlněné pláně lemované 

modravými pahorky. Ostré sluneční paprsky 

zalévají ledová jezera a mezi koberci temně zelené 

šíchy se prohání ostrý severský vítr. Jsme na 

náhorní plošině pouhých 300 metrů nad mořem, 

jíž však drsné podnebí zapolární Arktidy vtisklo 

zřejmý vysokohorský ráz. Zdánlivá pustina je zde 

sevřena v kamenité tundře, přes kterou se každou 

chvílí převalí těžká a hrozivá mračna a na tváři 

Středoevropana se objeví krůpěje sražené mlhy.  

 Kulík hnědý patří do příbuzenstva kulíků rodu 

Charadrius (včetně kulíka černohlavého 

C. rubricollis a k. pobřežního C. novaeseelandiae 

z Australské oblasti, kteří bývají někdy řazeni do 

samostatného rodu Thinornis; del Hoyo et al. 

1996). Rodové jméno Eudromias (BirdLife 

International 2014) však upozorňuje na určitou 

odlišnost od ostatních kulíků rodu Charadrius. 

Skutečně, detailní analýzy příbuznosti pomocí 

molekulárních technik ukázaly, že patrně 

nejbližším příbuzným je štěrkovníček andský a 

dále kulíci z rodů Thiornis a Oreopholus (Thomas 

et al. 2004, Vlček 2014). Tito zmínění příbuzní 

patří k dost málo prozkoumaným bahňákům. 

Každý z nich žije úplně jinde a vypadá úplně 

jinak. O tom, kterak asi vypadal a jak žil jejich 

nejbližší společný prapředek, tedy nezbývá než 

mlhavě spekulovat. 

 Kulík hnědý hnízdí od náhorních tunder 

Skandinávie a Skotska v Evropě dále na východ 

od souostroví Nové země a pohoří Uralu 

v širokém pásu napříč severním Ruskem až po 

Aljašku. Tento širokánský pás doplňují ještě 

jižnější, geograficky izolovaná, ale rozsáhlá 

hnízdiště ve vysokých pohořích Asie. Navzdory 

svému obrovskému areálu, skýtajícímu prostor pro 

postupné oddělování populací a vznik poddruhů, 

je kulík hnědý považován za monotypický druh. 

To znamená, že nebyly dosud odhaleny žádné 

indicie, svědčící o genetické izolaci alespoň 

některých populací a z nich formujících se 

poddruhů. To však ještě nemusí nutně znamenat 

reálný stav, protože poznatků o asijských 

populacích, zejména na molekulární úrovni, je 

poskrovnu a nikdo dosud detailně neporovnal 

kulíky hnědé z různých částí areálu. Přesto jedna 

skutečnost monotypičnosti kulíka hnědého 

nahrává a tou je charakter jeho zimování a 

následná disperze do hnízdišť. 

 Populace z celého hnízdního areálu se totiž od 

září do února slétají do nepoměrně omezenějšího 

prostoru v polopouštním pásmu od Maroka napříč 

severní Afrikou přes Střední východ po 

jihozápadní Irán (proto „duch Západu“). Výsledky 

kroužkování naznačují, že právě zde na 

zimovištích se hnízdní populace z různých regionů 

silně mísí. Následný předjarní rozptyl do hnízdišť, 

kdy mnozí ptáci, patrně častěji mláďata, následují 

jiné kulíky hnědé bez ohledu na místo svého 

rodiště, může vysvětlit absenci bariéry, jež často 

stojí na prahu rozrůzňování forem ze společného 

předka. Příkladem může být pták kroužkovaný 

jako kuře ve finském Laponsku, který byl po třech 

letech zastižen ve 4000 km vzdáleném Jakutsku na 

Sibiři nebo migrant kroužkovaný v září v Irsku, 

který se objevil v následujícím červnu 

v Krasnojarsku, tedy opět na Sibiři, či mládě ze 
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Skotska, jež bylo později chyceno na jarním tahu 

v jižním Norsku. Pro domněnku, že jsou to právě 

mladí ptáci, kteří narušují vznik této bariéry, 

svědčí také, že právě oni podnikají časté podzimní 

potulky mimo hlavní tahové trasy a byli zastiženi 

daleko od obvyklých výskytišť mimo území 

rodného Palearktu (Cramp & Simmons 1983). 

 Dosavadní výsledky kroužkování odhalily, že 

evropští kulíci hnědí zimují převážně v severní 

Africe, západněji hnízdící ptáci ze Skotska či 

jižního Norska pak převažují na západních 

zimovištích v Maroku, zatímco kulíci hnědí od 

polárního kruhu ze severovýchodu Finska mají 

tendenci zimovat ve východnějších destinacích 

třeba v Alžírsku a Tunisku. Na zimovištích si 

kulíci hnědí vybírají suchá písčitá nebo kamenitá 

návrší ve vyšších polohách, kdežto 

obhospodařovaným územím v nížinách se 

vyhýbají.  

 Většina ptáků hnízdících v západní části 

areálu táhne do zimovišť v široké frontě přes 

vnitrozemí. Ve Francii bývají na podzim 

zaznamenávány stovky až tisíce táhnoucích kulíků 

hnědých, kteří se rozhodnou nakrátko odpočinout 

si a nakrmit se na svých tradičních zastávkách. 

Naproti tomu na jaře jsou ve Francii pozorování 

kulíků hnědých vzácná a zahrnují vždy obvykle 

jen pár desítek záznamů. Zdá se, že na jaře ptáci 

letí ve zřetelně menších skupinách a patrně o dost 

rychleji než na podzim, což ostatně není u ptáků 

neobvyklý scénář. 

 Kulík hnědý pravidelně táhne na jaře a na 

podzim i přes území České republiky, ale 

málokomu se poštěstilo setkat se s ním tváří 

v tvář. Podzim roku 2014 byl však mimořádně 

příznivý pro tato pozorování. Na ornitologickém 

webu www.birds.cz se mezi 28. srpnem a 13. 

zářím 2014 objevilo celkem 17 záznamů i když 

v řadě případů šlo o pozorování stejných ptáků 

(ČSO 2015). Soudě podle z dálky pořízených 

fotografií se zdá, že jak dlouholetá terénní 

zkušenost, tak i pověstná špetka štěstí jsou 

nezbytnými podmínkami úspěšného odhalení 

těchto tichých a nenápadných tvorů na rozlehlých 

podzimních polích. Snad se jednou dozvíme, proč 

právě podzim roku 2014 byl tak štědrý na kulíky 

hnědé. Zatím se nabízejí dvě pravděpodobná 

vysvětlení: buď se ornitologové právě v tomto 

roce na kulíky lépe připravili anebo bylo hnízdění 

v celém areálu mimořádně úspěšné a tak se mohlo 

leckde objevit neobvykle mnoho táhnoucích 

mláďat. Pravděpodobnější je spíše první možnost 

(viz Kubelka 2015). 

 Kulík hnědý je zajímavý svou hnízdní 

strategií velmi užitečnou v drsných podmínkách 

dalekého severu. Je jí polyandrie, tedy párovací 

systém, při němž samička zakládá několik snůšek, 

o něž pečují převážně samečci. Partnerka se může 

inkubace vajec účastnit, pokud se však 

nerozhodne pro další snůšku s jiným samcem na 

lokalitě vzdálené třeba i stovky kilometrů daleko. 

Asi velmi záleží i na aktuální situaci na hnízdišti. 

Přinejmenším ve Skotsku se však zdá být toto 

chování pravidlem: většina zdejších samic opouští 

hnízdiště poté, co obdaří prvního partnera snůškou 

a přesouvá se dále na sever, třeba do Norska, kde 

o něco později znovu zahnízdí s dalším samcem. 

Jsou-li snůšky svěřovány samečkům postupně a 

ptáci nevytvářejí synchronizovaná seskupení, jde 

o sekvenční polyandrii. Je to pro samici výhodná 

strategie, která jí umožňuje přivést na svět 

každoročně více potomků, než kdyby pečovala 

spolu s partnerem o jedinou snůšku od snesení 

vajec až po vyvedení mláďat. Tuto strategii, která 

je mezi kulíky unikátní, uplatňují z bahňáků také 

třeba lyskonohové (tři druhy rodu Phalaropus). 

Průvodním jevem polyandrie je mimo jiné to, že 

samice jsou větší a barevnější než samci. U kulíka 

hnědého má poněkud větší samice pestřejší 

opeření, avšak spolehlivé rozlišení pohlaví je 

obtížné i pro zkušeného ornitologa. Daleko 

nejpřesvědčivějším znakem je délka křídel, jíž je 

ale možno uplatnit jen u odchycených ptáků. 
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 Mnoho představ a dosud nezodpovězených 

otázek o životě kulíků hnědých proběhne člověku 

hlavou, než mu Štěstěna ukáže svou vlídnou tvář a 

z bezprostřední blízkosti během zadumaného 

pochodu norskými horami tiše vyběhne kulík 

hnědý a zmizí za nejbližším kopečkem. Vyčká, až 

návštěvník zmizí z dohledu a opatrně, jako 

správný duch horské tundry, se po chvíli opatrně 

vrátí ke svému pokladu – třívaječné snůšce 

mistrně ukryté někde v koberci šíchy. Bude to 

nejspíš sameček, který trpělivě čeká na vylíhnutí 

svých potomků; ty pak bude dle svých možností 

chránit před všemi nástrahami, které je během 

dospívání čekají, aby se stejně jako oni posléze 

vydal na dalekou cestu na jih tak, jak jeho 

předkové činili po generace před ním. S obavami 

jsem odpočítával návrší a věřil, že když ne zde, tak 

hned na tom následujícím vyplašíme opeřence, 

který se stal motivem této náročné výpravy. A 

přesně na desátém se to stalo. Nějakých 20 m 

zleva se mihl stín a vmžiku zmizel za horizontem. 

Nebýt připraven, patrně by mu člověk ani 

nevěnoval pozornost. Rychlá změna kurzu, třicet 

spěšných, ale opatrných kroků a hodiny očekávání 

jsou za námi. V mělkém důlku leží dvě teplá kulíčí 

vajíčka. Neúplná snůška. Znamená to přijet znovu 

alespoň za týden, kdy bude samec již pevněji sedět 

a inkubovat snůšku a snad i dovolí pozorovateli 

přiblížit se do větší blízkosti. V této fázi snášení 

nemůžeme příliš riskovat opuštění snůšky a místo 

proto chvatně opouštíme. 

 

Snímek z videozáznamu kapesního aparátu ukrytého 2 m od hnízda zachycuje staršího samečka kulíka 

hnědého v okamžiku usedání na snůšku. Samička by byla barevně výraznější a mladý (loňský) pták by měl 

světlejší břicho. Takto detailně jsme si ho ze sousedního kopce určitě prohlédnout nemohli ani dobrým 

stativovým dalekohledem. Hnízdo se nacházelo ve světlejší kamenité plošce uprostřed snímku v mírném 

svahu vlevo od nejtemnější malé podélné skvrny na horizontu pahorku, foto: Miroslav Šálek. 

 

 Hnízdění kulíků hnědých se důkladně 

věnovali badatelé z univerzity v Bergenu na 

přelomu 70. a 80. let (Kålås 1986). Jejich přímá 

pozorování několika hnízd  na náhorní plošině 

Hardangervidda na jihu Norska odhalila, že samci 

započali s inkubací, jakmile samice snesla první 

vejce, byť intenzita sezení vzrostla až po snesení 

druhého vejce. Partnerka byla v té době viděna na 

hnízdě jen při snášení, což jí zabralo v průměru 

okolo 40 minut denně. Po snesení třetího vejce se 

přítomnost samců na hnízdě ustálila na 90 % 

denní doby. Samci inkubovali velmi zodpovědně 

zejména během časného rána mezi 3. a 6. hodinou 

a večer mezi 20. a 22. hodinou. Hnízdo opouštěli 
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ponejvíce v noci a příležitostně také během dne, 

když odbíhali za potravou. Noční odchody z hnízd 

nebývají u bahňáků úplně obvyklé. Mohou být 

motivovány nejen potravně, ale i predátory, kteří 

ptáky z hnízd vyplaší. Ptáci odcházeli z hnízd sice 

často, ale vždy jen nakrátko. Tato taktika je 

obvyklá i u jiných bahňáků, protože je zřejmě 

energeticky výhodnější. Bahňáci mají relativně 

velká vejce, jež je lépe zahřívat na inkubační 

teplotu po menším ochladnutí než mobilizovat 

velké energetické rezervy kvůli prohřátí silně 

podchlazené snůšky. Je však znám také případ, 

kdy během velmi nepříznivého počasí seděl kulík 

na hnízdě zřejmě nepřetržitě celé tři dny a noci. 

Dobrá kondice během inkubačního období je tedy 

nutná i k tomu, aby si pták mohl dovolit zahájit 

podobnou „hladovku“, pokud ho k tomu nepřízeň 

počasí donutí.  

 Mimo severská hnízdiště je kulík hnědý 

vzácným, ale pravidelným hnízdičem na 

vhodných místech v dosahu jeho migračních tras. 

Tak se objevuje například ve východních 

Pyrenejích, východních Alpách a rumunských 

Karpatech (BirdLife International 2015b). 

Důkladné pátrání po kulících hnědých 

v alpinském pásmu Pyrenejí v roce 1994 

(Gutiérrez et al. 1996) odhalilo hnízdní výskyt 

okolo 15 párů ve výškách 2500–2750 m n. m. 

v oblasti kryjící se přibližně s územím se známým 

výskytem již v 18. století. Ptáci zde hnízdili na 

kamenitých planinách s vlhčími partiemi, na nichž 

také sbírali potravu. Na španělské straně Pyrenejí 

měl kulík hnědý své místní lidové označení 

„Perdiu rasca“ datované nejméně do 18. století. 

Nikdy nebyl zjištěn jako hnízdící v centrální a 

západní části Pyrenejí, kde převažují strmé svahy 

bez náhorních plošin. V 60. letech 20. století zcela 

výjimečně zahnízdil i pod úrovní mořské hladiny 

v nově rekultivovaných poldrech v Holandsku. 

U nás jsou jediným historicky tradičním 

hnízdištěm arktické pláně mezi vrcholy Luční 

hory a Sněžky v Krkonoších ve výškách okolo 

1550 m n. m. Zde pravidelně hnízdíval do roku 

1903 (Hudec & Šťastný 2005), avšak pokusů 

o zahnízdění rychle ubývalo v důsledku lovu a 

sběru vajec, takže ve 20. století zde bylo, 

navzdory četným pozorováním dospělců v hnízdní 

době, hnízdění prokázáno jen dvakrát, a to 

nálezem nevzletných mláďat v letech 1946 a 

v roce 1999 (Flousek & Gramsz 1999). O hnízdění 

kulíka hnědého v Krkonoších do roku 1950 zde na 

jiném místě podrobněji referuje Mlíkovský 

(2015). Teprve v roce 2002, tedy po magických 99 

letech, mohl být slavnostně zveřejněn první 

barevný snímek hnízda kulíka hnědého z 

východního úbočí Luční hory (Flousek 2002). 

Snad mezitím občas zahnízdil i v oblasti Pradědu 

v Hrubém Jeseníku, jak naznačují opakovaná 

pozorování kulíků hnědých včetně sotva vzletných 

mláďat z této oblasti v roce 1985 (Hudec & 

Šťastný 2005), ale kolikrát tomu bylo, to se už 

nikdy nedozvíme. 

 Po osmi dnech se znovu objevujeme pod 

úpatím stabburdalenských kopců. Postup 

s využitím GPS navigace byl tentokrát velmi 

rychlý, jen v posledních desítkách metrů jsme 

výrazně zmírnili tempo. Zajímalo nás, jak bude 

pták reagovat na trojici návštěvníků zdánlivě bez 

zájmu míjejících jeho hnízdo ve vzdálenosti 

necelých 15 metrů. Podle všech očekávání měl 

sedět velmi pevně a měli bychom ho minout. Než 

nestalo se a kulík vylétl překvapivě brzy. Patřil 

nejspíše mezi ty plašší, ale možná to bylo i proto, 

že s námi už zkušenost měl a pamatoval si nás. 

Snůšku tvořila předpokládaná tři vejce. Urychleně 

jsem ulehl pod celtu, vybaven fotoaparátem a 

vysílačkou. Vojta a Pája se kvapem přesunuli na 

sousední pahorek, odkud měli hnízdiště jako na 

dlani. Můj obzor se zúžil na hledáček objektivu 

zamířený do mírného svahu několik metrů nad 

hnízdo. Dlouho se nedělo nic. Bylo příjemné 

ponořit se do ticha, které se rozhostilo všude 

kolem. Po chvíli ale vysílačka zachrastila a v ní 

Vojtův tlumený hlas stručně zahlásil kulíka 

blížícího se po správném svahu i ve správném 

směru. Lovecká vášeň roztřásla objektivem tak, že 
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první dva snímky pořízené bez rozmyslu ihned po 

zjevení se kulíka v hledáčku zůstaly nepěkně 

rozmazané. Naštěstí se pták na okamžik zastavil 

v ukázkovém úhlu zadumán pohledem na neznámý 

a chvějící se beztvarý objekt tak, že třetí a 

poslední možný snímek v tomto záběru konečně 

zvěčnil tohoto zdejšího ducha hor v dokonalé póze 

na svém hnízdišti. 

 

Rituální obřad při slunce západu v předvečer 

kontrolního výstupu k hnízdu měl jasné 

antipredační poslání s cílem oslovit dobré trolly, 

v jejichž moci jsou i osudy ptačích hnízd. Jistoty, 

že láhev whisky nebyla obětována nadarmo a že 

naše hnízdo nalezené před týdnem je v pořádku, 

jsme měli nabýt následujícího dne, foto: Pavla 

Blažková. 

 

 

 

Snůška tří vajec v „našem“ hnízdě kulíka 

hnědého, foto:  Miroslav Šálek. 

 

 

 

 

 

 

Poloha hnízda skýtala kulíkovi skvostný výhled 

severozápadním směrem do nitra národního 

parku, foto: Miroslav Šálek. 
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Traduje se, že hnízdící kulík hnědý je překvapivě krotký a nechá se na hnízdě i pohladit. Snad by si i ten 

náš po několika dnech zvykl na přítomnost lidí tak, jako kdysi slavný láhol zvěčněný v knize Bengta Berga 

(Berg 1926). Slovy Pavla Žďárka v jeho mistrném (a bohužel nezveřejněném) překladu části Bergovy 

knihy: „Láholovo hnízdo se nevyplatí hledat – leží tam, jak tomu chce Bůh, jednoho dne na cestovatelově 

stezce; jinak se vlastně nehledá“, foto: Miroslav Šálek.      

 

DUCH VÝCHODU 

Před pár hodinami jsme opustili pobřeží 

Beringova moře a míříme dál do vnitrozemí. Náš 

zarputilý vězděchod už překonal pár kamenitých 

řek i říček a co chvíli nevybíravým rachotem 

bezbožně se rozléhajícím do dáli žádá na svém 

veliteli Voloďovi další litry paliva, aby za 

pozvolného stoupání překonával další pahorky, 

kterých přibývá se vzdalujícím se pobřežím. Svahy 

kopců se zbytky zapomenutého sněhu na 

závětrných úbočích jsou stále zřetelnější a naše 

putování se omezuje už jen na údolí sevřená 

okolním věncem hor. Nejsou tu žádné cesty a 

žádné vzrostlejší stromy, vyjma závětrných míst 

v zařízlých údolích jen tundra ve svazích, ledová 

jezera, potoky, mrazivý vítr a rudnoucí slunce 

pozvolna sklánějící se k západu. Takový je konec 

června na nejzazší výspě Asie, v pohoří Zlatého 

hřbetu na ruské Čukotce. Zdejší duch hor, kterého 

máme v tuto chvíli na dosah ruky, se jmenuje 

jespák velký. 

 Jespák velký (Calidris tenuirostris), největší 

druh svého rodu a nejbližší příbuzný jespáka 

rezavého (Calidris canutus), se v mnoha ohledech 

hodně liší od kulíka hnědého. Jeho hnízdní areál je 

omezen na severovýchod Asie, avšak o současném 

rozšíření nevíme ve skutečnosti zas až tak mnoho. 

Ještě donedávna však byla představa o jeho 

hnízdním areálu ještě chabější s nejasnými 

konturami hranic v rámci rozsáhlého území 

horských hřebenů od sibiřské řeky Indigirky po 

nejseverovýchodnější Čukotku. Dnes víme, že 

hnízdí na velkém území prakticky celého 

subalpinského pásma hor na severovýchodu Asie. 

Jednotlivá pozorování od delty řeky Leny a 

ojedinělý zástřel ptáka s hnízdní nažinou 

z Verchojanského pohoří vedou k domněnce, že 
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tato část Jakutska tvoří západní hranici 

současného rozšíření, kde se může vyskytovat až 

do nadmořských výšek 1600 metrů. Nejjižnější 

hnízdiště leží přibližně na 60. stupni severní šířky 

na jihu Čukotky v Kolymském pohoří, v pohoří 

Suntar Hajata a na Korjatském hřbetu, kde hnízdí 

pod hranicí 1000 m n. m. V roce 2001 zde byla 

objevena čerstvá kuřátka na kamenité plošině 

poblíž mořské laguny dokonce v pouhých 50 m 

nad mořem (del Hoyo et al. 1996, Tomkovich 

1997, Tomkovich 2001). 

 

Bod, k němuž se zdálky upírají naše zraky, nese výstižný místní název Nosorog. Při jeho úpatí se zrcadlí 

blankytná ledová jezírka, podél nichž lze pomalu postupovat za vytouženým cílem, foto: Miroslav Šálek. 

 Jespák velký hnízdí ve vnitrozemské suché 

horské keříčkovo-lišejníkové tundře s rozsáhlými 

suťovými poli. Objevit nebo dokonce spočítat 

hnízdící jespáky velké je neobyčejně obtížné, 

protože inkubující rodič je velmi nenápadný a na 

snůšce sedí velmi pevně. Pozorovatel má 

příležitost ho vyplašit na vzdálenost dvou až tří 

metrů, ne však dále. Dosavadní poznatky o 

hnízdních hustotách jsou velmi kusé. Dosud 

nejdetailnější poznatky o hnízdní hustotě jespáků 

velkých shromáždil Pavel Tomkovič (Tomkovich 

1996) v hornaté oblasti jižní Čukotky na středním 

toku řeky Anadyru při jihovýchodním okraji 

Štičího hřbetu (můžeme-li takto volně přeložit 

krkolomný název Shchuchyi Mountain Ridge). Na 

studijních plochách o celkové rozloze 10 km
2
 

v lišejníkové tundrě na vrcholcích hor se v letech 

1993–1995 hnízdní denzita pohybovala mezi 13 a 

28 hnízdícími páry, avšak je zřejmé, že ve 

skutečnosti silně kolísá mezi jednotlivými 

lokalitami včetně velmi nízké, a to patrně na 

mnoha místech hnízdního areálu (Tomkovich 

2001, Lappo et al. 2012).  

 Na početnost populací lze však obvykle 

usuzovat jen nepřímo podle početnosti skupinek 

jespáků krmících se v podhůří kopců. Takto 

získaná čísla jsou však jen přibližná, protože 

odpočívající partneři se krmí ve společných 

hejnech s nespárovanými jedinci až několik 

kilometrů od hnízdišť. Sbírají nejen drobné 

bezobratlé živočichy, ale významnou roli 

v potravě hrají patrně také drobná bezkřídlá 

semínka borovice zakrslé (Pinus pumila), široce 

rozšířené napříč Eurasií až na samou výspu 

Čukotky, kde tato dřevina roste pořídku v malých 

ostrůvcích od nížinné tundry vysoko do hor. 

Důležitou součástí potravy jsou i plody brusnic 

(Vaccinium) a šíchy obojaké (Empetrum 

hermaphroditum) a je možné, že obě tyto 

plodonosné byliny jsou pro jespáka velkého 

důležité do té míry, že určují severní hranici jeho 

hnízdního rozšíření (Tomkovich 1996). Hnízdiště 

jsou obsazována opakovaně zejména díky 

tvrdošíjnému konzervatismu samců, z nichž až 

92 % se vrací na své předchozí hnízdiště. U samic 

je tato návratnost (fidelita) podstatně nižší, patrně 

do 50 %. A tak jsme šli vlastně skoro najisto. 
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Konečná. Ohromující ticho, které se v okolí pomalu chladnoucího stroje konečně rozhostilo, narušují jen 

bzučící komáři a tlumený praskot ohně s příslibem chutné a hlavně teplé večeře z polní kuchyně našeho 

průvodce Volodi před plánovaným časně ranním výstupem na plató za vytouženým jespákem velkým… 

O tom, kde ho hledat, ví v tuto chvíli jen Jens Gregersen, přední dánský ilustrátor přírody, upřeně hledící 

do ohně ve své nepřehlédnutelné červené karkulce z vykasané moskytiéry. Věhlasný malíř a znalec ptáků 

Lars Jonsson po jeho pravici jen o něco méně trpělivěji vyčkává nadcházejícího rána… foto: Miroslav 

Šálek. 

Vyšplhat se po mírném svahu 

na prostornou, ale dobře 

přehlednou náhorní plošinu 

kopce, který Jens při putování 

za jespákem velkým navštívil 

už v minulosti, nebyl zas až tak 

velký problém. A jako zpoza 

rozevírající se jevištní opony, 

vynořilo se nad protilehlou 

hranou svahu v celé své 

velkoleposti panorama vodou 

rozbrázděných plání 

Anadyrského limanu. Celý 

tento úchvatný pohled se nám 

však vzápětí prudce zúžil na 

zvolna se pohybující tmavý 

středobod, od něhož k nám 

doléhalo měkce flétnovité volání jespáka velkého. Jespák inkubující snůšku je tichý, nehybný a 

neviditelný, avšak tento nás svým varováním ihned upozornil na přítomnost malých kuřátek, ukrytých mu 

nablízku někde mezi kameny a lišejníky, foto: Miroslav Šálek. 
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Malíři ihned usedli tam, kde právě stáli a pustili se do práce, zatímco ostatní pozorovali dění na hnízdišti. 

Pod Jensovými zkušenými tahy se během několika okamžiků rodil duch zdejších hor. Protože jespák velký 

patří mezi sociálně monogamní druhy se společnou inkubační péčí obou partnerů, avšak s výhradní péčí 

samce o vylíhlá kuřátka, nebylo pochyb o pohlaví tohoto fešáka, sledujícího zpovzdálí bedlivě a 

nedůvěřivě veškeré naše konání, foto: Miroslav Šálek.  
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Jedno z kuřátek nevydrželo 

dlouho v nečinné strnulosti a brzo 

se objevilo v zorném poli našich 

dalekohledů pátrajících po 

horizontu mezi kameny, foto: 

Miroslav Šálek. 

 

 

Jiné mládě na další lokalitě jsme našli přikrčené v lišejníkovém koberci s místy prorážejícími lístky vrb a 

šíchy. Je pozoruhodné, jak rafinovaně účinná je nepravidelná mozaika hnědých, bílých a černých konečků 

jejich prachového opeření. Nehybné kuřátko díky ní dokonale splývá s lišejníkovým podkladem, který ve 

zdejší horské tundře převládá. Chrání ho tím před predátory orientujícími se při lovu zrakem. Nad kopci 

zde pravidelně patrolují například káně rousné (Buteo lagopus) a chaluhy malé (Stercorarius 

longicaudus). Je možné, že jespák velký se historicky uchýlil do hor právě kvůli predátorům, kterých je 

zde méně než v nížině a při mořském pobřeží. Je také pravděpodobné, že krátké období masového líhnutí 

komárů a dalšího hmyzu, které jsme měli tu čest zažít osobně, znamená nenahraditelný přísun potravy pro 

kuřata, která by se jinak v této nehostinné pustině nemohla zdárně dožít vzletnosti, foto: Miroslav Šálek. 
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Obavy o osud neposedných kuřátek za zády nehybně ležícího pozorovatele nakonec donutil jinak 

obezřetného rodiče pomalu se přiblížit na dosah teleobjektivu. Mezi kvetoucími dryádkami na pozadí 

zasněžených kopců tak našlapuje největší z jespáků v elegantním hnízdním šatě, kterého v této podobě a 

scenérii nemůže vychutnat žádný ornitolog v Austrálii, kde tito jespáci hojně zimují, foto: Miroslav Šálek.    

 Výsledky kroužkování potvrdily, že jespáci 

velcí hnízdící v okolí Anadyru na Čukotce létají 

zimovat na severovýchod a severozápad Austrálie. 

Není však známo, kam létají mláďata z Jakutska a 

ani kde hnízdí jespáci velcí, kteří v relativně 

menších počtech (okolo dva až pět tisíc jedinců) 

zimují na jihu Asie. Pohnízdní hejna tvořená 

stovkami až tisícovkami jespáků se soustředí na 

pobřeží Ochotského moře v Magadanské oblasti a 

na Kamčatce, zatímco o něco severněji na pobřeží 

Beringova moře jsou taková seskupení ještě řídká. 

Díky pečlivému monitoringu na zimovištích 

v Austrálii je známo, že celková početnost druhu 

činí okolo 380 tisíc jedinců. Na jaře se jespáci 

velcí navrací do hnízdišť podél pobřeží bez 

velkých zastávek. Plochá pobřeží s písečnými 

kosami v ústích řek (pověstná je v tomto směru 

například řeka Morošečnaja na Kamčatce) jsou 

jako stvořená pro zastávku početných hejn těchto 

jespáků. Výjimkou nejsou seskupení čítající 10 až 

15 tisíc ptáků (Tomkovich 1997). Bohužel, ani 

tomuto druhu hnízdícímu v odlehlých končinách 

neobydlené Sibiře osud příliš nepřeje. Vzhledem 

k rozsáhlé degradaci pobřežních mělčin zejména 

ve Žlutém moři totiž stejně jako celá řada dalších 

ptačích druhů přichází o důležitá odpočinková a 

potravní stanoviště, jež potřebuje během tahových 

zastávek při cestě do dalekých zimovišť (Kelin & 

Qiang 2006). 
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Jespáci velcí táhnou téměř výlučně podél mořského pobřeží. Tento osamocený tohoroční pták zachycený 

ve společnosti jespáka dlouhoprstého (Calidris subminuta) v srpnu 2014 na pobřeží Japonského moře 

více než 2000 km jižně od svého rodiště a tedy v necelé třetině cesty na australské zimoviště se zpět patrně 

nevydá dříve než napřesrok. Pomalejší vývoj mláďat je však vynahrazen délkou života – jespáci velcí 

mohou žít až 20 let (Minton et al. 2003), foto: Miroslav Šálek. 
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Nektarivorní bahňák objeven – nevšední příběh z tropické Polynésie 

  Vojtěch Kubelka 

ÚVOD 

Titi, či Tuamotu Sandpiper (Prosobonia 

parvirostris) neboli vodoušek temný je tropický 

bahňák trochu menší než vodouš bahenní (Tringa 

glareola) s hnědavým zbarvením (viz doprovodný 

obr. na straně 4), o kterém bylo doposud 

publikováno jen malé množství informací. Práce 

zabývající se podrobněji vodouškem temným se 

nejčastěji omezují spíše na taxonomické zařazení 

druhu (Zusi & Jehl Jr. 1970, Walters 1993, Cibois 

et al. 2012) a informace o rozšíření a početnosti 

(Blanvillain et al. 2002, Pierce et al. 2003). Jedna 

studie se zabývala jeho vokalizací (Miller et al. 

2003). I v rozsáhlém kompendiu celosvětové 

avifauny (del Hoyo et al. 1996) se často opakují 

slovní spojení „málo známé“ nebo „další 

informace nejsou k dispozici“.  

 Podrobnější vhled do života vodouška 

temného přinesl až článek Pierce & Blanvillaina 

(2004), kde autoři mimo jiné popisují snůšku se 

dvěma vejci, potravu sestávající zejména 

z drobných bezobratlých živočichů, rostlinného 

materiálu a semínek, ale je zde i první zmínka o 

konzumaci nektaru, přestože nebylo zřejmé zdali 

vodoušek navštěvuje květy kvůli vodě nebo 

nektaru. Dále byl nastíněn negativní vliv 

tropických bouří na populace vodoušků (Pierce & 

Blanvillain 2004). Těmto zjištěním se však 

nedostalo významnějšího zdůraznění a zřejmě 

byla často přehlížena. Je na místě připomenout, že 

vodoušek temný byl české ornitologické veřejnosti 

představen v našem časopisu Vanellus již dříve 

(Havlíček 2010). Dozvěděli jsme se zejména o 

jeho ostrůvkovitém a omezeném rozšíření ve 

Francouzské Polynésii, početnosti, ohrožení a 

plánované ochraně.  

 V nedávné historii existovaly nejméně čtyři 

druhy tichomořských vodoušků obývající velkou 

oblast řady souostroví Polynésie (del Hoyo & 

Collar 2014, Cornell University 2015) 

v současnosti řazeny jako sesterská skupina 

ke kameňáčkům a všem jespákům (Cibois et al. 

2012, Vlček 2014), případně jako vnitřní skupina 

jespáků (OneZoom 2015). Tři druhy však již dnes 

v Tichomoří bohužel nepotkáme. Nejvíce 

pravděpodobnou příčinou vyhynutí příbuzných 

druhů vodoušků byla kombinace vlivu člověka a 

příchodu nových predátorů do jejich omezených 

tichomořských areálů. Jména těchto tří 

vyhubených druhů se shodují s jejich minulým 

rozšířením: Christmas Sandpiper (Prosobonia 

cancellata), Moorea Sandpiper (Prosobonia ellisi) 

a Tahiti Sandpiper (Prosobonia leucoptera). O 

žádném z nich nevíme mnoho, ale stejně by jejich 

osudy vydaly na samostatný příběh (Johnsgard 

1981, Hayman et al. 1986, BirdLife International 

2000, Cibois et al. 2012, Hume & Walters 2012, 

del Hoyo & Collar 2014, Wikipedia 2015). 

Současnosti se dožil pouze jediný druh, Tuamotu 

Sandpiper, vodoušek temný (Prosobonia 

parvirostris), dříve často označovaný jako 

Prosobonia cancellata.  



 

 

98 

100 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 

 

Obr. 1. Pozice Francouzské Polynésie v Tichomoří (vpravo nahoře) a bližší záběr na čtyři ostrovy 

současného výskytu vodouška temného (Prosobonia parvirostris), upraveno z Google Earth. 

 

Obr. 2. Atol Tahanea, místo terénního výzkumu studentky Marie-Hélène Burle, upraveno z Google 

Earth. 

Tahanea 

Reitoru 

Tenararo 

Morane 
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Obr. 3. Jeden z několika ostrůvků atolu Tahanea, hustě obývaný vodoušky temnými (Prosobonia 

parvirostris), upraveno z Google Earth. 

 

JEDINEČNÁ BIOLOGIE 

O řadě zvláštností tohoto druhu se bahňákářská 

veřejnost do nejmenších podrobností dozvěděla na 

konferenci International Wader Study Group 

(IWSG) v září 2014 v Estonsku, kde 

s neplánovanou přednáškou své nepřítomné 

studentky Marie-Hélène Burle vystoupil David B. 

Lank, profesor na Simon Fraser Univerzitě 

v Kanadě. Skromně, ale poutavě vyprávěný 

příběh, doplněný řadou fotografií, včetně vůbec 

první fotografie kuřete vodouška tmavého, 

přimrazil svými zásadními informacemi účastníky 

mezinárodní bahňákářské konference do křesel. 

 David B. Lank na mé požádání laskavě svolil 

k tomu, aby informace z jeho přednášky byly 

přeloženy do Češtiny a uveřejněny v českém 

bahňákářském časopisu Vanellus. Za to Davidovi 

velmi děkuji. Veškeré následující informace bez 

citací jsou zpravidla dosud nepublikovanými 

výsledky současného výzkumu autorů přednášky, 

mé vlastní názory jsem odlišil kurzívou. Část 

z dále podrobně popisovaných záležitostí již byla 

zveřejněna na webových stránkách BirdLife 

International (2015a, b) a nachází se rovněž 

v jednom konferenčním abstraktu autorů (Burle 

et al. 2013) nebo je okrajově zmíněna, či 

naznačena v publikacích uvedených v prvním 

odstavci tohoto článku. Pro lepší přehlednost a 

větší čtivost následujícího příběhu zde nejsou 

opakovány. Nyní však již k předneseným 

zajímavostem ze života vodouška temného. 

 První podnět k výzkumu poskytl Rick 

Lanktot, který navštívil tichomořské zimoviště 

kolih aljašských (Numenius tahitiensis). Následně 

během svého pobytu na atolu Tahanea (v tomto 

případě kruhovitém uskupení různě malých a ještě 

menších ostrůvků s lagunou uprostřed, obr. 1–3), 
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bez satelitního telefonu a daleko od jakékoliv 

civilizace, Marie-Hélène Burle během svého 

výzkumu do nárazové sítě za pomoci nahrávky 

odchytila a barevnými kroužky označila každého 

vodouška temného ve studované oblasti ostrůvků 

atolu Tahanea. Na počátku roku 2011 jich bylo 

celkem 168. Pouze s malou loďkou se 

přepravovala mezi ostrůvky a sledovala označené 

vodoušky. Žádný z pomocníků s ní dlouho 

nevydržel, takže pracovala úplně sama.  

 Vodoušek temný obývá v současné době 

ostrůvky čtyř atolů: Tahanea, Reitoru a dále na 

jihovýchod Tenararo a Morane (obr. 1–3). 

Preferovaným biotopem je podrost členité původní 

tropické vegetace s ojedinělými palmami, méně 

často se zdržuje i na plážích a pobřeží. Potravou 

jsou bezobratlí živočichové, semena a také nektar! 

Nektar tvoří okolo 30 % potravy. Nejčastěji jsou 

využívány květy keřů Scaevola taccada nebo 

stromů Cordia subcordata. Vodoušek má k sání 

nektaru dokonce morfologické adaptace, zejména 

vidličnatý jazyk s rýhou, který při sání dokáže 

vysunout daleko před zobák. Může působit i jako 

příležitostný opylovač, ale k vyvinutí žádného 

úzkého mutualistického vztahu s konkrétním 

druhem rostliny nedošlo (viz doprovodný obr. na 

straně 4).  

 Bylo by zajímavé se podívat, zdali jediný 

známý dochovaný exemplář druhu Tahiti 

Sandpiper (Prosobonia leucoptera), uložený 

v nizozemském Centru biodiverzity (Cibois et al. 

2012), má rovněž potravní aparát uzpůsobený ke 

konzumaci nektaru.  

 Vodoušek temný je vysoce teritoriálním 

druhem, žije v sociální monogamii a na hranicích 

stálých teritorií může docházet k agresivním 

potyčkám. A teritoria jsou to skutečně malá, 

zpravidla 30 × 20 m. Na jednom ostrůvku, jako 

vystřiženém z propagačního letáčku úspěšné 

cestovní kanceláře (obr. 3), bylo 30 teritorií. 

Některé páry nehnízdí na zemi, ale na stromech, 

ve vhodných depresích větví. Plná snůška 

obsahuje dvě vejce a mezi snesením prvního a 

druhého vejce je interval tří dnů. Při inkubaci 

snůšky se střídají oba partneři. Z 15 sledovaných 

vylíhlých kuřat dosáhlo pouze jedno vzletnosti, 

ostatní zemřela vyhladověním.  

 Dospělí vodouškové ve svém prostředí vůbec 

nemají přirozeného predátora. Je však zajímavé, 

že u nich přetrvalo odlákávání potenciálních 

predátorů od hnízda či mláďat „distraction 

display“, předstírání zlomeného křídla (např. 

Armstrong 1949) nebo běh hlodavce „rodent run“, 

velmi typický pro tundrové druhy jespáků (např. 

Gochfeld 1984). Vejce však může být z hnízda 

ukradeno některým druhem kraba a vejce, či 

kuřata vodouška tmavého mohou být překvapivě 

predována kolihou aljašskou (Numenius 

tahitiensis). Jaký nevšední potravní řetězec: 

bahňák preduje bahňáka!  

 Koliha aljašská je rovněž enigmatickým 

druhem, který zimuje právě na ostrovech 

v tichomořské Polynésii a hnízdí v omezeném 

množství okolo 3 200 párů v přímořské 

tundře povodí dolního Yukonu na Aljašce 

(BirdLife International 2000, Marks et al. 2002). 

Je nutno podotknout, že přiživování na vejcích 

jiných ptáků v zimním období není pro kolihu 

aljašskou výjimkou a dokonce jako jediný známý 

druh mezi bahňáky dokáže koliha aljašská využít 

nástroj – kámen, aby mohla rozbít a sežrat obsah 

velkého albatrosího vejce (Marks & Hall 1992). 

 Co tedy určuje populační dynamiku vodouška 

temného? Jednoznačně přírodní katastrofy. 

Nikterak zuřivá tropická bouře během pobytu 

Marie-Hélène na jihovýchodních ostrůvcích atolu 

Tahanea způsobila zalití plochých ostrůvků slanou 

vodou, dočasnou nedostupnost sladké vody, úhyn 

řady rostlin i bezobratlých živočichů. Vodouškům 

ubyla potrava a začali hladovět až k smrti. Několik 

dní po katastrofě byla na studijní ploše přítomna 

pouze 1/3 dospělých vodoušků. Později se sice 

další okroužkovaní jedinci vrátili a počet 

vodoušků na studijní ploše činil ke konci roku 
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2011 celkem 74 ex., což naznačuje schopnost 

vodoušků v případě podobné katastrofy odletět 

někam dále na jiné, bouří nepříliš postižené 

ostrůvky a po obnově potravních zdrojů se opět 

vrátit do svého teritoria. Nicméně je zřejmé, že po 

katastrofě početnost studované populace rázem 

klesla na méně než polovinu a tudíž tropické 

bouře jednoznačně představují klíčový faktor 

určující populační dynamiku druhu.  

 Po obnově potravních zdrojů se mohou 

přeživší vodoušci opět začít rozmnožovat a po 

nějaký čas nebudou muset vylíhlá kuřata příliš 

strádat, snáze dosáhnou vzletnosti a postupně 

budou zaplňovat volná teritoria až do té doby, než 

populační hustota a početnost populace dosáhne 

nosné kapacity prostředí a opět bude 

charakteristickým rysem populace nízká mortalita 

dospělců a vysoká mortalita mláďat – typická 

„slow“ životní strategie (např. Read & Harvey 

1989). 

 Avšak v celé Polynésii představují pro 

vodouška temného, stejně jako pro další 

endemické druhy největší hrozbu introdukované 

nepůvodní hlodavci (zejména od roku 1927) a 

zakládání plantáží kokosových palem. Hlodavci 

mohou zdecimovat všechna hnízda případně 

kuřata a kokosové plantáže vytlačují původní 

rozmanité, rozptýlené a otevřené rostlinstvo (keře 

i stromy), pro vodouška potravně nejbohatší a 

nejatraktivnější. 

 Populace vodouška temného (autoři 

přednášky odhadují celosvětovou početnost na 

1000–1200 ex.) jsou stále ohrožené šířením krys 

na další ostrůvky, které se zatím přes veškerou 

snahu nepodařilo zastavit. Proto je plánováno 

některé vodoušky přesunout na dva ostrovy 

zbavené hlodavců, kde se vyskytuje téměř 

přirozená vegetace a kde by se jim mohlo dobře 

dařit. Navíc jeden z ostrovů dosahuje i vyšší 

nadmořské výšky, takže by vodouškům mohl 

poskytovat útočiště i v případě tropických bouří. 

 Pravděpodobně se již nedočkáme napínavého 

podání tohoto příběhu v prestižních periodicích 

typu Nature či Science, která mají nečekané 

příběhy v oblibě, protože přeci jen se o 

nektariovorii u ptáků již vědělo, na rozdíl 

například od převratného objevu vysoce 

jedovatého toxinu v peří ptáků (Dumbacher et al. 

1992) nebo dalších nejvýznamnějších 

zoologických objevů posledních let (doporučuji 

Hošek 2007). Ale přece jen je to šok – teprve na 

počátku 21. století zjišťovat, že jeden ze zástupců 

řádu dlouhokřídlých (Charadriiformes) je do 

značné míry závislý na konzumaci nektaru. 

 Avšak vedle nektarivorie jsou i další aspekty 

života vodouška temného nesmírně zajímavé a 

jedinečné. Doufám, že se o nich se všemi 

podrobnostmi ornitologický svět v dohledné době 

dozví od autorů prezentace formou vědeckého 

článku v kvalitním ekologickém časopise a že 

vodoušek temný nebude v blízké budoucnosti 

následovat osud svých nejbližších příbuzných. 

Navíc není vyloučeno, že budou objeveny další 

extrémní životní strategie vodouška temného.  

 Osobně si myslím, že řada dalších málo 

početných tropických bahňáků dosud skrývá 

mnohá evolučně-ekologická tajemství. I svět 

bahňáků může stále zajišťovat nevšední 

dobrodružství a neočekávané objevy. Rozhodně se 

máme v budoucnu na co těšit! 
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Mapování hnízdišť čejek chocholatých – výsledky 2014 

  Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník, Radka Piálková & Miroslav Šálek 

ÚVOD 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je 

charakteristickým ptačím druhem zemědělské 

krajiny, jehož početnost však v posledních 

desetiletích výrazně poklesla. V naší krajině dnes 

můžeme potkat přibližně pouhou 1/6 početnosti 

párů hnízdících v 80. letech 20. století (Hudec & 

Šťastný 2005, Šťastný et al. 2006, ČSO 2015). 

Proto je naší prioritou co nejlépe porozumět 

požadavkům i problémům hnízdících čejek a 

zmapovat důležitá čejčí hnízdiště vhodná pro 

ochranu tohoto ptačího druhu formou účinného 

agro-environmentálního opatření (AEO). Za tímto 

účelem bylo již čtyřikrát provedeno celostátní 

mapování čejčích hnízdišť. Finální či průběžné 

výsledky z let 2008 a 2012–2013 již byly 

představeny (Kubelka et al. 2012a, Kubelka et al. 

2012b, Kubelka et al. 2013, Kubelka et al. 2014, 

Zámečník 2014). Cílem tohoto příspěvku je 

shrnout předběžné výsledky mapování čejčích 

hnízdišť napříč celou ČR v roce 2014.  

ROK 2014 

Díky opakované propagaci mapování i oslovení 

potenciálních mapovatelů zejména 

v bahňákářském časopisu Vanellus a na webových 

stránkách České společnosti ornitologické 

(www.cso.cz/cejka.html), kde bylo možné 

interaktivně sledovat právě vložené zmapované 

lokality, se nám v roce 2014 podařilo 

nashromáždit soubor 619 záznamů z celé ČR. To 

však jistě není konečné číslo. Z konkrétních 

zdrojů víme, že značné množství dalších záznamů 

bude ještě zpětně doplněno. Do mapování se 

zapojilo 142 mapovatelů a dva realizátoři 

projektu. Lokality byly sledovány ve 184 

kvadrátech mapovací sítě celé jaro, pokrývajíce 

většinu významných hnízdních oblastí čejek 

chocholatých v ČR  (obr. 1, obr. 2). 

K monitoringu i hledání hnízd je žádoucí přistupovat s optimismem, foto: Vojtěch Kubelka.  

http://www.cso.cz/cejka.html
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Obr. 1. Rozmístění všech 619 kontrol lokalit na celém území ČR v roce 2014. 

 

Obr. 2. Rozložení mapovacího úsilí v sezóně 2014 vyjádřené počtem provedených kontrol daný den 

(n = 619 kontrol lokalit).  
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 Nejvíce kontrol lokalit do „čejčí databáze“ 

v hnízdní sezóně 2014 zadal Vladimír Štorek 

se 43 záznamy, následovaný Kamilem Čihákem 

(34 záznamů) a  Lukášem Kadavou (29 záznamů). 

Je na místě poznamenat, že i realizátoři mapování 

se zapojili do terénní práce a zadali do „čejčí 

databáze“ zatím 29 a devět záznamů. Počet 

mapovatelů bez organizátorů (142) je srovnatelný 

se 153 a 135 sčitateli v předchozích letech, avšak 

průměrný počet provedených kontrol na jednoho 

pozorovatele je v roce 2014 téměř poloviční, tj. 

mezi čtyřmi až pěti záznamy. To je způsobeno 

faktem, že nebývalé množství mapovatelů (71) 

vložilo do databáze jen jediný záznam a pouze 16 

mapovatelů zadalo data z 10 a více kontrol. Dále 

jen 52 mapovatelů mapovalo i v předchozím roce 

(2013). Jen jeden z devadesáti nových mapovatelů 

zadal do databáze více než 10 záznamů. 

 Na tomto místě velmi děkujeme Tomáši 

Telenskému a Zdeňku Vermouzkovi za pomoc při 

vytváření a správě „čejčí databáze“ a všem, kteří 

se do projektu mapování čejčích hnízdišť v roce 

2014 zapojili. Jmenovitě to jsou (tučně jsou 

zvýrazněni ti, kteří poskytli údaje z 10 a více 

kontrol, v závorce je tento počet uveden; kurzívou 

jsou vyznačeni mapovatelé spolupracující i v roce 

2013): Jaroslav Bašta, Pavel Bergman, Ondřej 

Bielik, Tomáš Bodnár, Hana Brinkeová, Petr 

Brychta, Jiří Bureš (15), Jaroslav Cepák, Martin 

Cicvárek, Gašpar Čamlík (25), Radomír Česenek, 

Kamil Čihák (34), Vlastimil Dobeš, Lubomír 

Doupal, Jiřina Drlíková, Libor Drmota, Dalibor 

Dvořák, Jiří Filípek, Jan Fišer (18), Pavel 

Forejtek, Milan Frencl, Jana Glombová, Michal 

Hádler, Daniel Halabica, Miloš Halda, Radek 

Hampl, Martina Hanzlíková, Anna Hašková, 

Pavel Hečl, Petr Heneberg, Ivo Hertl, Lukáš 

Holman, Alois Holub, Petr Hora, Miroslava 

Horáková, David Horal, Petra Horká, Vilém 

Hrdlička, Ladislav Jasso, Aleš Jelínek, Martin 

Jurečka, Ilona Jurečková, Lukáš  Kadava (29), 

Antonín Kaduch (13), Barbora Kaminiecká, 

Gedeon Kašpar, Jaroslav Koleček, Petr Kolka, 

Stanislav Komárek, Jaroslav Kouřil, Pavel Kovač, 

Jan Krejčík, Petr Křeček, Daniel Křenek, Leona 

Kutalová, Pavel Kverek, Martin Kysela, Otakar 

Lebedík, Jiří Lések, Martin Liška (20), Jiří Mach, 

Petr Mašek, Denis Matthey, Dana Maxová, David 

Melichar, Jiří Mikšíček, Vladimír Mikule (10), 

Martin Miškovský, Petr Mitrenga, Aleš Molin, 

Jakub Mráz, Zdeněk Mrkvička, Roman Muláček 

(13), Olda Myška, Ondřej Nedoma, Tibor 

Neskromnik, Miroslav Neznámý, František 

Nosek, Karel Nováček, Míša Nováková, Lukáš 

Nytra (18), Zdeněk Ondrášek, Libor Opluštil, 

Michal Pakandl, Petr Palčej, Milan Palička, Karel 

Pavelka, Petr Pavlík, David Peprník, Pavel 

Pohořilský, Jan Pomykal, Libor Praus, Vojtěch 

Procházka, Ivan  Průša, Jiří Pykal, Rudolf Rezek, 

Pavel Růžek, Tomáš Růžička, Jitka Růžičková, 

Dušan Řezáč, Leoš Řičánek, Mojmír Sedláček, 

Ondřej Sedláček, Kateřina Schovancová, Petra 

Síčová, Kateřina Sosnovcová, Martina Soudková, 

Jana Steinocherová, František Stránský, Václav  

Strolený, Jan Studecký, Jan Swart, Jan Sychra, 

Martin Šálek, Libor Ševčík, Kateřina Ševčíková, 

Jarka Ševelová, Petr Šimčík, Jiří Šírek (11), 

Vlasta Škorpíková (16), František Štancl, Pavel 

Štěpánek, Vladimír Štorek (43), Luboš  Švarc, 

Milan Tichai, Luboš Typlt, Jiří Valíček, Martin 

Vavřík, Zdeněk Vermouzek, Petr Veselý, Pavel 

Vít, Jakub Vlček, Marek Vokoun, Josef Vrána 

(13), Vojtěch Vták, Martin Vymazal (11), Jiří 

Zajíc (10), Eva  Zavadilová a Jiří Zeman.  Projekt 

byl  podpořen grantem ESF & MEYS 

(CZ.1.07/2.3.00/30.0040). 

DISKUZE 

Zdá se, že po dvou letech projektu došlo k výrazné 

obměně komunity mapovatelů. Řada z nich již 

v roce 2014 nepokračovala ve vkládání dat, avšak 

i tak zůstalo 52 „skalních“ příznivců mapování 

hnízdišť čejek chocholatých. Důvody pro nezájem 

o pokračování v tomto projektu mohou být např. 

ztráta „novoty“ a atraktivnosti projektu ve třetí 

hnízdní sezóně nebo účast na právě začínajícím 
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celostátním mapování hnízdního rozšíření ptáků 

v ČR a tudíž méně zbývajícího času na 

vyhledávání čejek. Pro udržení potřebné přízně 

pozorovatelů i v dalších letech bude proto vhodné 

mapovatelům ještě častěji a podrobněji přinášet 

zprávy o získaných výsledcích a jejich 

ochranářském uplatnění a zdůrazňovat potřebu 

soustavné aktualizace této ochranářsky velmi 

hodnotné „čejčí databáze“.  

 Z celkového počtu 90 nových účastníků se jen 

málo pozorovatelů zapojilo do mapování 

intenzivněji a zadalo více jak pět záznamů. Ale již 

to, že takovéto množství mapovatelů zadalo do 

databáze alespoň jeden záznam, svědčí o velkém 

potenciálu této komunity pozorovatelů 

v budoucnu. Tyto sčitatele bude žádoucí vhodně 

motivovat k rozsáhlejší spolupráci při mapování 

čejčích hnízdišť i v dalších letech. 

 Značný počet  mapovatelů (n = 71), kteří 

zadali jen jednu kontrolu, může naznačovat, že 

opětovné návštěvy byť jediné lokality mohou být 

pro mnohé pozorovatele náročným počinem. To 

přináší poměrně pesimistické poselství pro 

plánovaný monitoring produktivity kuřat na 

hnízdištích čejek v dalších letech, který právě 

takovéto opakované kontroly vyžaduje. Je 

důležité, aby realizátoři projektu dokázali v již 

spolupracujících pozorovatelích probudit 

dostatečnou motivaci k provedení alespoň dvou 

požadovaných kontrol byť jediné lokality tak, aby 

ojedinělé záznamy v databázi byly co 

nejvzácnější. To zůstává výzvou do dalších sezón. 

Z hnízdní sezóny 2015 se doposud (k 15. 10. 

2015) povedlo shromáždit 642 záznamů (kontrol 

lokalit), což je již více než v roce 2014. I tak 

doufáme, že řada údajů bude během podzimu 

2015 a následné zimy do databáze ještě doplněna. 

 Zásadním přínosem projektu, vedle řady 

získaných unikátních informací o čejčích 

hnízdištích napříč celou ČR, je bezesporu aplikace 

poznatků v ochranářské praxi. O tom, jak úspěšné 

bylo spuštění nového agroenvironmentálního 

opatření (AEO) pro čejku chocholatou na orné 

půdě na jaře roku 2015, se můžete podrobně dočíst 

v následujícím článku (Piálková et al. 2015). 

 Přes komplikované spouštění AEO uprostřed 

hnízdní sezóny 2015 je důležité zdůraznit 

pozitivní přístup některých zemědělců. Perfektní 

spolupráce proběhla se soukromým zemědělcem 

Jakubem Placandou z Křenovic na 

Českobudějovicku, na jehož pozemcích byly 

vymezeny tři plochy pro čejčí AEO. Pozorovaný 

přesun čejčí rodinky z konvenčně 

obhospodařovaného pole na plochu AEO 

(V. Kubelka, nepublikované údaje) je symbolicky 

dobrým znamením. Naznačuje to, že plochy AEO 

by mohly být atraktivní i pro čejčí rodinky později 

v sezóně, což by znamenalo méně náročných 

přesunů kuřat po vylíhnutí a následně vyšší 

produktivitu celé populace.  

 Protože však AEO není možné aplikovat na 

všech hnízdištích, je stále možné a žádoucí 

provádět i přímou ochranu čejčích hnízd pomocí 

značících bambusových tyčí na místech, kde 

bezprostředně hrozí zničení zemědělskou 

technikou. Shledáte-li tuto alternativní ochranu 

hnízdících čejek aktuální právě na vámi 

sledovaném hnízdišti, po přečtení metodických 

pokynů (Kubelka et al. 2012c, Zámečník 2015) 

kontaktujte autory tohoto článku, ti vám 

rádi  zprostředkují komunikaci se zemědělci a 

poskytnou informace potřebné pro efektivní 

přímou ochranu čejčích hnízd. 

 Podrobné informace o projektech zaměřených 

na výzkum a ochranu čejek v roce 2016 budou 

včas před sezónou zveřejněny na stránkách 

projektu: (www.cso.cz/cejka.html) a dále všem 

dosavadním mapovatelům rozslány e-mailem. Jak 

je zřejmé, výzkum a ochrana hnízdících čejek 

chocholatých zdaleka nekončí a každý může podle 

své chuti a možností přispět k tomu, abychom 

pozorovali krásné akrobatické lety čejek při toku u 

nás častěji, než tomu bylo v posledních letech. 

http://www.cso.cz/cejka.html
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Agroenvironmentální opatření pro čejku na orné půdě: co nového po 

roce? 

  Radka Piálková, Václav Zámečník & Miroslav Šálek 

Po 11 letech byl v roce 2014 oficiálně ukončen 

dotační titul agroenvironmentální opatření (dále 

AEO) pro bahňáky na loukách v ČR (Hora et al. 

2003), který se ukázal jako neúčinný (Zámečník 

2014). Odnikud nebyly nahlášeny očekávané 

zvyšující se stavy hnízdících čejek chocholatých, 

břehoušů černoocasých nebo vodoušů 

rudonohých, jež by bylo možno přičíst 

příznivějšímu režimu hospodaření na těchto 

stanovištích, kdysi klíčových pro hnízdění lučních 

bahňáků. Namísto toho jsme již řadu let svědky 

přednostního výběru hnízdišť na orné půdě, kde 

zejména ve vlhkých oraništích přetrvávajících na 

jaře do nástupu hnízdní sezóny bahňáků 

nacházíme někdy i docela početné kolonie čejek 

chocholatých (Kubelka et al. 2012a). Není proto 

divu, že právě tam se soustředí naše nynější 

pozornost při prosazování nového a doufejme již 

účinného AEO pro ochranu hnízdících čejek v ČR 

(Zámečník 2014), které bylo spuštěno v roce 2015 

a nabízí zajímavou dotaci 667 Euro/ha ročně při 

dodržení nastavených podmínek AEO. 

 Uvědomujeme si přitom obtížnost, s níž je 

spojeno fungování takového opatření. Orná půda 

je zemědělci velmi protěžovaný a pro ptáky 

značně rizikový biotop. I to určitě bylo jedním 

z důvodů, proč se v prvním roce oficiálního 

zavedení titulu přihlásilo k jeho využití jen velmi 

málo zemědělců. Na vině byla ale určitě i další 

příčina – informace o nastavení nové dotační 

politiky se k zemědělcům dostávaly na poslední 

chvíli bez dostatečného zdůvodnění, často 

docházelo i k různým interpretačním posunům a 

proto se mnoho zemědělců rozhodlo raději vyčkat. 

Navíc, na mnoha plochách, které by byly pro 

uplatnění vhodné, by musela přetrvávat oraniště 

z předchozího podzimu a to si v tak nejisté situaci 

prakticky žádný zemědělec nemůže dovolit. 

Masivní pěstování ozimé pšenice a řepky tak 

mnoho potenciálně vhodných ploch předčasně 

vyřadilo ze hry. S velkým napětím proto 

očekáváme zájem v roce 2016, na který jsou 

všechny zainteresované strany již mnohem lépe 

připraveny. 

 Právě teď je ten nejlepší okamžik oslovit 

zemědělce, kteří na půdních blocích navržených 

do agroenvironmentálního titulu hospodaří a 

pokusit se je motivovat ke vstupu v příštím roce. 

Srozumitelně zpracované informace o 

podmínkách hospodaření jsou nyní dostupné na 

webu Ministerstva zemědělství na adrese: 

http://eagri.cz/public/web/file/417919/Ochrana_ 

Cejky_A5_web.pdf. 

 Ne všechny půdní bloky, kde čejky zahnízdily 

či zahnízdí, jsou stejně vhodné pro efektivní 

uplatnění titulu. Je namístě vždy vážit různé 

rizikové faktory, které vyplývají z předchozích 

výzkumů, například to, že hnízdění v blízkosti 

lesů nebo stromořadí zvyšuje nebezpečí ztrát 

všudypřítomnými predátory (Berg et al. 1992, 

Štorek 2011). Velmi užitečným vodítkem je také 

skutečnost, že čejky ctí tradiční hnízdiště a že 

početnější kolonie, které zde vznikají častěji, jsou 

pro úspěšné vyhnízdění příznivější než malé nebo 

rozptýlené skupinky hnízdících ptáků (Šálek & 

Šmilauer 2002). Rovněž nesmíme zapomínat na 

příznivý vliv vlhkosti, která podporuje výskyt 

půdních bezobratlých, jež jsou klíčovou potravou 

dospělých i mladých čejek (Hudec & Šťastný 

2005, Kubelka 2014). Budeme-li tedy mít dobrou 

představu o rozložení a obsazovanosti hnízdišť, a 

o charakteru prostředí na nich i v jejich blízkém 

okolí, můžeme porovnávat efektivitu opatření 

plánovaných na těch kterých hnízdištích. 

http://eagri.cz/public/web/file/417919/Ochrana_
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Považujeme proto za velkou výhodu, že 

v současné době spravujeme unikátní databázi 

hnízdišť čejek v ČR. Za pomoc při jejím 

naplňování vděčíme více než 220 pozorovatelům, 

kteří se nezalekli poměrně náročné metodiky 

monitoringu výskytu hnízdících čejek a přispěli do 

původní online databáze avif spravované ČSO 

(avif.birds.cz), z níž byla potřebná data následně 

extrahována. O vývoji zájmu o spolupráci při 

vkládání dat a prvotních výsledcích již bylo 

referováno dříve (Kubelka et al. 2012b, Kubelka 

et al. 2013, Kubelka et al. 2014, Zámečník 2014, 

Kubelka et al. 2015), takže zde jen ve stručnosti: 

k  20. únoru 2015 obsahovala původní online 

databáze celkem 3 184 originálních záznamů o 

pozorování čejek, často ovšem opakujících se pro 

každou lokalitu, ale také mnohé nepoužitelné 

údaje pro posouzení hnízdního výskytu (např. 

informace o průtahu). Tyto kompletní záznamy 

bylo proto nezbytné důkladně zrevidovat a 

připravit zjednodušenou databázi hnízdišť 

s jedním záznamem pro každou lokalitu 

a souhrnnými údaji referujícími o vhodnosti 

půdního bloku pro AEO.  

 Téměř všechna hnízdiště jsou v databázi 

hnízdišť vymezena zatím jen hranicemi půdního 

bloku nebo jeho podstatné části. Naším dalším 

cílem je proto ještě detailněji vymezit hnízdiště 

v rámci půdních bloků tam, kde to bude 

smysluplné (např. zřetelně upřednostňované vlhčí 

části v rámci velkých pozemků). To je jedna 

z výzev do následujícího období, od níž si 

slibujeme jak finanční zefektivnění tohoto titulu, 

tak větší zájem zemědělců, kteří tím po dobu jeho 

uplatňování nepřijdou o úrodnou půdu v té části 

bloků, kde čejky ve skutečnosti vůbec nehnízdí. 

 K říjnu 2015 evidujeme více než 1 600 

půdních bloků s hnízdním výskytem čejek v ČR. 

U dvou třetin z nich je znám aktuální stav k roku 

2013 a díky existenci online databáze a síti 

místních pozorovatelů, s nimiž jsou koordinátoři 

projektu v přímém kontaktu, bude jistě možné ji 

dále aktualizovat i v průběhu dalších let. Letmým 

náhledem do databáze hnízdišť zjišťujeme, že více 

než třetina těchto ploch představuje pravidelná 

tradiční hnízdiště, což je dobrá zpráva zejména 

z hlediska možnosti uvážlivého plánování trvalé 

sítě vhodných míst pro ochranu čejky napříč celou 

ČR. O významu navrženého titulu svědčí fakt, že 

celé tři čtvrtiny současných hnízdišť se skutečně 

nachází na orné půdě, zatímco jen necelá pětina 

v travních porostech! Odhadovaná početnost 

podchycené hnízdní populace činí na 3 500 párů 

čejek s průměrně 2–3 páry na jedno hnízdiště, 

výjimečné jsou lokality se dvěma až třemi 

desítkami hnízdících párů. Pokud by tedy v ČR 

současně hnízdilo okolo 6 000 párů čejek – jde o 

náš expertní odhad vycházející z atlasové studie 

pro roky 2001–2003 podle Šťastného et al. (2006), 

byla by v databázi registrována již více než 

polovina z nich. Další kalkulace s využitím dat 

v databázi hnízdišť (po přepočtu rozlohy půdních 

bloků včleněných do titulu pro čejku) by také 

mohla ukázat, jakou finanční zátěž by 

představovala ochrana určité části populace apod. 

 S využitím informací o tradici hnízdiště, míře 

zamokření a početnosti hnízdících čejek bude 

každé ploše přidělena kategorie priority a podle 

dostupných finančních prostředků budou vhodné 

plochy postupně doplňovány do nabídky pro 

zemědělce. Podle tohoto principu bude možno 

oslovovat i konkrétní zemědělce v různých 

regionech, kteří obhospodařují cenná hnízdiště, 

s výzvou ke vstupu do tohoto titulu.  

 Protože však nebyla dosud zmapována celá 

ČR, rozhodli jsme se za pomoci zkušených kolegů 

a využitím stávajících dat vypracovat tzv. 

prediktivní model výskytu čejky na území ČR. 

Tento model poskytne představu o možných a 

dosud neodhalených hnízdištích, na něž může být 

upnuta zvýšená pozornost hned v následující 

hnízdní sezóně 2016. Výsledky této předběžné 

analýzy jsou poměrně slibné. Takovéto včasné 

ověření hnízdního výskytu čejek na potenciálně 
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významných lokalitách může předejít zániku řady 

hnízdišť, stejně jako zvýšit efektivitu výběru 

nejvýznamnějších ploch pro uplatnění AEO. 

 Na konferenci mezinárodní skupiny pro 

výzkum bahňáků (IWSG) v Asbrú na Islandu na 

začátku října 2015 proběhl workshop na téma 

„produktivita bahňáků v polní krajině“. Účastnilo 

se ho spolu se čtyřmi delegáty z ČR mnoho 

zkušených odborníků z vyspělých zemí západní 

Evropy, kde ochrana ptáků v zemědělské krajině 

patří ke kulturním samozřejmostem. Přesto se 

projevila velká nejednotnost v nastavení 

agroenvironmentálních programů podle národních 

specifik a úrovni dosažených výsledků. Bylo 

odhaleno také dosavadní tápání mnohých 

organizací při získávání zemědělců pro ochranu 

ptáků hnízdících na jimi obdělávaných pozemcích. 

Jde o velkou výzvu do dalších let, protože jen 

velkoplošnou ochranou je možné významně 

podpořit populace ubývajících bahňáků 

v zemědělské krajině a zvrátit jejich pokles. Tento 

problém evidentně netrápí jenom nás. Jde o běh na 

dlouhou trať, který je však potřeba podstoupit 

v zájmu zachování biodiverzity v kulturní krajině 

pro další generace.  

 Dalším problémem je ne zcela vypracovaný 

systém monitoringu efektivity ochranářských 

opatření. Ten naráží na řadu úskalí, mezi něž, 

alespoň v naší krajině, patří přesuny rodičů 

s kuřaty i na poměrně velké vzdálenosti, a to 

téměř 2 km (Zámečník 2012, Kubelka 2014), které 

komplikují přiřazování té které rodinky k místům 

narození. Zde se ukazuje, že přítomnost vody nebo 

alespoň zamokření plochy je přitažlivým prvkem 

nejen pro rodiče hledající místo pro postavení 

hnízda, ale také pro vodění mláďat. Nabídka 

potravy motivuje ptáky k setrvání, čímž 

předcházejí zvýšenému riziku predace během 

přesunu na vzdálenější a potravně zajímavější 

lokality (podrobněji viz Kubelka 2014). Bohužel 

ale jen asi desetina lokalit v ČR vykazuje silné 

zamokření, takže přesuny po krajině spojené 

s pátráním po vhodnějších potravních stanovištích 

patří k velmi běžným prvkům chování našich 

čejek během dospívání jejich mláďat. Komplikací 

při monitoringu je také během sezóny rostoucí 

vegetace, v níž se ptáci mohou ukrývat a být 

pozorovateli snadno přehlédnuti. Součástí 

monitoringu čejky by mělo být i zjišťování 

výskytu dalších druhů ptáků, kteří se 

s ochranou čejky mohou „svézt“. Zatím víme, že 

bohužel jen na nepatrném vzorku lokalit na orné 

půdě byli spolu s čejkou zjištěni i naši 

nejvzácnější bahňáci vodouš rudonohý (Tringa 

totanus) a břehouš černoocasý (Limosa limosa).  

 Všechny evropské země se víceméně potýkají 

s nedostatkem kvalitních dat pro spolehlivé 

vyhodnocení efektivity zaváděných opatření pro 

ochranu bahňáků a pokud nějaké výsledky 

existují, nejsou zdaleka optimistické. Jde tedy o 

další velkou výzvu. V našem projektu se proto 

pokusíme zapojit i některé nevládní organizace do 

monitoringu hnízdišť a následného sledování 

efektivity přijatého titulu pro čejku na orné půdě. 

Naše i zahraniční zkušenosti jednoznačně referují 

o tom, že jedině místní obyvatelé dobře 

obeznámení s místními podmínkami a schopní je 

průběžně sledovat mohou také nejefektivněji 

podporovat ochranu přírody na místní úrovni. 

Jejich přínos spočívá nejen v aktivním zapojení do 

mapování a následném sdílení dat prostřednictvím 

ornitologické databáze www.birds.cz (ČSO2015), 

ale např. i v osobním kontaktu se zemědělci 

hospodařícími na hnízdištích čejek nebo ve větší 

propagaci ochrany ptáků mezi místní veřejností.  

 Projekt výzkumu a ochrany čejky chocholaté 

v ČR by nemohl být rozvinut do stávající podoby 

bez laskavé finanční podpory v rámci projektu 

Norských fondů (EHP-CZ02-OV-1-027-2015) a 

projektu ESF & MEYS (CZ.1.07/2.3.00/ 30.0040). 

 

http://www.birds.cz/
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Výskyt vzácnějších druhů bahňáků na střední Moravě do roku 2014 

  Lubomír Doupal & Jiří Šírek 

V příspěvku jsou shrnuta pozorování vybraných 

druhů bahňáků z období od 1. 1. 1862 do 31. 12. 

2014.  První data o výskytu bahňáků jsou 

publikována v práci Kašpara (1889) a Čapka 

(1926). Následuje období, ze kterého existuje jen 

minimum záznamů. Poté od roku 1962 existuje 

informací podstatně více, zejména díky terénní 

aktivitě členů Moravského Ornitologického 

Spolku (MOS) a vydávání Zpráv MOS, kde se 

velká část pozorování z této oblasti publikovala. 

Zásadnější údaje z dané oblasti jsou publikovány 

v pracích Sitka et al. (1983), Doupala et al. 

(1993), Doupala & Polčáka (2004), Doupala & 

Šírka (1992, 2011) a Šírka (2009).      

 Zájmová oblast se nachází 

v Hornomoravském úvalu v okresech Olomouc 

(OL), Přerov (PR), Prostějov (PV) a Kroměříž 

(KM) na celkové rozloze téměř 1600 km². 

Veškerá uvedená pozorování jsou v kartotéce 

prvního autora tohoto článku a pocházejí 

z různých zdrojů. Ty jsou u zásadnějších prací 

uvedeny v přehledu literatury. U pozorování cca 

od roku 2006 se jedná o pozorování zveřejněná 

v databázích České společnosti ornitologické 

(ČSO 2010, 2014), není-li uvedeno jinak. 

 

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 

Celkem byl zaznamenán 15×, z toho 9× na jarním tahu, 6× na podzimním, resp. v zimě. 

19. 2. 1862 – 1 ex., Hradisko u Kroměříže, KM (Kašpar 1889, Čapek 1926) 

13. 10. 1957 – 1 ex., Tovačov, PR (V. Kozák) 

21. 10. 1963 – 2 ex., Tovačov, PR (F. Hejl) 

14. 12. 1967 – 1 ex., Drahanovice, OL (coll. Muz. Olomouc) 

14.–17. 8. 1973 - 1ex., Záhlinice, KM (F. Zicha) 

3. 9. 1983 – 1 ex., Záhlinice, KM (P. Šálek) 

9. 4. 1989 – 1 ex., Šumvald, OL (S. Bureš) 

5. 5. 1996 – 1 ex., Chomoutov, OL (R. Klvaňa) 

10. 5. 2008 – 1 ex. Tovačov, PR (P. Moutelík) 

25.–29. 3. 2009 - 1ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

2. 4. 2009 – 1 ex., Záhlinice, KM (O. a E. Náglovi) 

28. 4. 2012 – 2 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

6.–15. 9. 2012 – 1ex., Záhlinice, KM (J. Šafránek) 

24. 4. 2013 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Sviečka) 

11. 5. 2013 – 3 ex., Tovačov, PR (P. Shromáždil) 
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Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 

Celkem byl zaznamenán 21× a v roce 2010 zde úspěšně zahnízdil. 

29. 5. 1975 – 1 ex., Záhlinice, KM (A. Toman) 

18. 4. 1977 – 1 ex., Kvasice, KM (L. Zapletal) 

24. 4. 1977 – 5 ex., Záhlinice, KM (J. Žůrek) 

22. 5. 1982 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

1.7.1982 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

29.–31. 3. 1986 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

10. 4. 1991 – 1 ex., Záhlinice, KM (M. Ševčík) 

7. 11.–2. 12. 1992 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal, Polčák 1993) 

10. 4. 1997 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Polčák) 

13. 4. 1998 – 2 ex., Šumvald, OL (J. Reif) 

12. 4. 2001 – 2 ex., Tovačov, PR (J. Polčák) 

28. 4. 2001 – 3 ex., Záhlinice, KM (J. Polčák) 

10. 4. 2004 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

3. 4. 2007 – 2 ex., Záhlinice, KM (P. Shromáždil) 

3. 5. 2008 – 2 ex., Záhlinice, KM (P. Shromáždil) 

rok 2010 – 1 pár vyhnízdil u Nového Dvora u Olomouce, OL a vyvedl 4 juv.  

(Doupal & Šírek 2011) 

26. 8. 2011 – 1 ex., Tovačov, PR (R. Holiš) 

11. 4. 2012 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Novák) 

25. 5. 2012 – 1 ex.,  Záhlinice, KM (M. Dvorský) 

21.–22. 4. 2013 – 2 ex., Záhlinice, KM (D. Lučan) 

8.–10. 4. 2014 – 2 ex., Záhlinice, KM (J. Šírek) 

25.–28. 5. 2014 – 2 ex., Záhlinice, KM (Z. Němeček) 

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 

Celkem byla zaznamenána 12× v období 15.4.–5.11. 

5. 11. 1978 – 1 ex., Záhlinice, KM (M. Dvorský) 

16.–18. 6. 1980 – 2 ex., Kvasice, KM (L. Zapletal) 

17.–22. 5. 1981 – 2 až 3ex., Záhlinice, KM (M. Dvorský) 

10.–13. 8. 2000 – 5 ex., Kojetín, PR (Šírek 2002) 

15. 4. 2002 – 1 ex., Šumvald, OL (M. Vavřík) 
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Pisila čáponohá – pokračování 

27. 5. 2008 – 2 ex., Záhlinice, KM (J. Novák) 

13.–17. 5. 2009 – 2 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

30. 4. 2012 – 1 ex., Střížovice, KM (R. Holiš) 

30. 4. 2012 – 2 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

1. 5. 2012 – 4 ex., Tovačov, PR (J. Barták) 

2. 6. 2012 – 2 ex., Záhlinice, KM (J. Šafránek) 

6. 6. 2013 – 2 ex., Záhlinice, KM (Z. Němeček) 

Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 

Celkem byl zaznamenán 8×, 3× na jaře, 4× na podzim, jednou bez přesného data. 

1900 – 1 ex., Těšnovice, KM (V. Čapek) 

15. 11. 1937 – 1 ex., Přerov, PR (coll. MOS) 

25. 10. 1941 - 1ex., Dolní Újezd, PR (coll. MOS) 

26. 10. 1952 – 1 ex., Hranice n. M., PR (coll. MOS) 

22. 4. 1980 – 1 ex., Senice na Hané, OL (J. Polčák)  

30. 5. 1981 – 2 ex., Hlušovice, OL (K. Maton) 

13. 4. 1989 – 1 ex., Domaželice, PR (J. Polčák) 

14. 10. 2001 – 1 ex., Věrovany, OL (L. Doupal) 

Ouhorlík stepní (Glareola pranticola) 

Celkem byl zaznamenán 1×. 

30. 5. 2010 – 1 ex., Olomouc - Nový Dvůr, OL (L. Doupal) 

Kulík hnědý (Eudromias morinellus) 

Celkem zaznamenán 6×, jednou na jarním tahu a 5× na podzimním. 

1. 9. 1892 – 4 ex., Křelov, OL (Čapek 1926) 

září 1893 – 1 ex., Ivaň, PV (Čapek 1926) 

7. 9. 1935 – 1 ex., Náklo, OL (J. Vrbka) 

15. 5. 1988 – 1 ex., Plinkout, OL (Suchý 1994) 

5. 10. 2013 – 2 ex., Němčice, KM (A. Goebel a jiní) 

12.–13. 9. 2014 – 4 ex., Břest, KM (M. a R. Zádrapovi a jiní) 
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Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 

Celkem zaznamenán 2×. 

30. 4. 1995 – 1 ex., Záhlinice, KM (Doupal 1996) 

13. 4. 2013 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Šafránek) 

Čejka trnitá (Vanellus spinosus) 

Celkem zaznamenána 1×. Jednalo se o první výskyt v ČR. 

21. 9. 1989 – 1 ex., Záhlinice, KM (Šálek 1995) 

Keptuška běloocasá (Vanellus leucurus) 

Celkem zaznamenána  1×. Jednalo se o první výskyt v ČR. 

2. 6. 2001 – 1 ex., Tovačov, PR (Polčák 2001) 

Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 

Celkem zaznamenána 5× (2× na jaře, 3× na podzim). 

28. 3. 1981 – 1 ex., Záhlinice, KM (Matonová & Maton 1983) 

2. 4. 1985 – 3 ex., Chropyně, KM (Ptáček 1987) 

19.–23. 10. 1996 – 1 ex., Záhlinice, KM (Polčák 2001) 

5.–17. 11. 2000 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

9. 10. 2012 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

Jespák rezavý (Calidris canutus) 

Celkem zaznamenán 22×. 

Na jarním tahu zjištěn pouze jednou, a to 2.–4. 5. 2003 1 ex. v Tovačově. 

Na podzimním tahu zaznamenán od 29. 7. do 8. 11. v počtu 1–7 ex. 

Jespák písečný (Calidris alba) 

Celkem zaznamenán 34×. 

Na jarním tahu zjištěn 9× od 30. 4. do 30. 5. v počtu 1–5 ex. 

Na podzimním tahu zaznamenán 25× od 30. 7. do 27. 11. v počtu 1–5 ex. 

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) 

Celkem zaznamenán 33×. 

Na jarním tahu zjištěn 13× od 1. 5. do 12. 6. v počtu 1–3 ex. 

Na podzimním tahu zaznamenán 20× od 11. 8. do 17. 10. v počtu 1–4 ex. 
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Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 

Celkem zaznamenán 14×, vždy na podzimním tahu. 

17. 8. 1963 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

7. 9. 1963 – 2 ex., Záhlinice, KM (S. Svoboda) 

7. 10. 1963 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

15. 8. 1964 – 8 ex., Záhlinice, KM (S. Svoboda) 

31. 7. 1965 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

31. 8. 1975 – 1 ex., Záhlinice, KM (F. Zicha) 

26. 8. 1993 – 1 ex., Záhlinice, KM (D. Lučan) 

30. 8. 1993 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Polčák) 

1.–2. 9. 1993 – 1ex., Záhlinice, KM (J. Polčák) 

29. 9. 1993 – 6 ex., Záhlinice, KM (J. Šírek) 

21. 8. 1995 – 1 ex., Kojetín, PR (J. Šírek) 

25. 8. 2005 – 1 ex., Kojetín, PR (T. Koutný) 

30. 8. 2005 – 1 ex., Vrbátky, PV (L. Doupal) 

12.–16. 8. 2007 – 1 ex., Kojetín, PR (J. Šírek) 

30.–31. 8. 2011 – 1 ex., Záříčí, KM (J. Vlček) 

Vodouš malý (Xenus cinereus) 

Celkem zaznamenán 2×. Vždy na jarním tahu. 

5. 6. 2001 – 1 ex., Záhlinice, KM (Polčák & Vojtěchovský 2004) 

14. 5. 2006 – 1 ex., Šumvald, OL (M. Vavřík) 

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 

Celkem se zde vyskytl 39×. 

Na jarním tahu se vyskytl 24× od 9. 4. do 18. 5. v počtu 1–5ex. 

Na podzimním tahu se vyskytl 15× od 11. 7. do 8. 9. v počtu 1–4ex. 

Břehouš rudý (Limosa lapponica) 

Celkem zaznamenán 12×, z toho 2× na jarním tahu a 10× na podzimním. 

1. 9. 1900 – 1 ex., Křelov, OL (Čapek 1926) 

6. 8. 1963 – 2 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

19. 9.–4. 10. 1981 – 1 až 2 ex., Záhlinice, KM (L. Doupal) 

13. 4. 1983 – 2 ex., Záhlinice, KM (P. Šálek) 
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Břehouš rudý – pokračování 

3.–25. 9.1983 – 1 ex., Záhlinice, KM (I. Růžička) 

13. 5. 1992 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

24.–25. 9. 1994 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

3.–10. 9. 1999 – 1 ex., Kojetín, PR (J. Šírek) 

5. 9. 2002 – 12 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

14. 9. 2010 – 1 ex., Ivaň, PV (J. Šírek) 

5. 9. 2011 – 1 ex., Beňov, PR (D. Lučan) 

21. 9. 2013 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

Bekasina větší (Gallinago media) 

Celkem zaznamenána 18×, z toho 11× na jarním tahu, 7× na podzimním. 

6.–25. 4. 1953 – 2 ex., Tovačov, PR (V. Kozák) 

11. 4. 1953 – 1 ex., Horka nad Moravou, OL (coll. Muz. Olomouc) 

11. 6. 1953 – 1 ex., Horka nad Moravou, OL (coll. Muz. Olomouc) 

25. 9. 1954 – 1 ex., Tovačov, PR (V. Kozák) 

6. 4. 1958 – 2 ex., Tovačov, PR (V. Kozák) 

23. 5. 1961 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

31. 3. 1964 – 1 ex., Grygov, OL (coll. Muz. Olomouc) 

11. 4. 1964 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

31. 8. 1964 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

28. 9. 1975 – 1 ex., Záhlinice, KM (M. Dvorský) 

20. 8. 1978 – 1 ex., Záhlinice, KM (I. Růžička) 

18. 10. 1979 – 1 ex., Tovačov, PR (P. Šálek) 

2. 5. 1986 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

30. 4. 1992 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

6. 8. 1994 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

16. 8. 2004 – 2 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

1. 5. 2011 – 1 ex., Jankovice, KM (R. Lučan) 

3. 5. 2012 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Chytil) 

Jespák tundrový (Calidris fuscicollis) 

Celkem zjištěn 1×. Jednalo se o první výskyt v ČR. 

22. 9. 1997 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Polčák) 
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Jespák rudokrký (Calidris ruficollis) 

Celkem zjištěn 1×. Jednalo se o první výskyt v ČR. 

18. 9. 1998 – 1 ex., Kojetín, PR (Šírek 2004) 

Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 

Celkem zjištěn 5×, z toho 3× na jarním tahu, 2× na podzimním. 

25. 9. 1976 – 1 ex., Záhlinice, KM (Zicha & Matušík 1979) 

27. 4.–3. 5. 1997 – 1 ex., Záhlinice, KM (L. Doupal) 

21.–22. 4. 2013 – 1 ex., Záhlinice, KM (D. Lučan) 

1.–7. 5. 2013 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Šafránek) 

28. 10.–2. 11. 2013 -  1 ex., Záhlinice, KM (A. Goebel, J. Šafránek a jiní) 

Vodouš velký (Tringa melanoleuca) 

Celkem zjištěn 1×. Jednalo se o první výskyt v ČR. 

26. 8. 1964 – 1 ex.,  Záhlinice, KM (Ševčík 1994) 

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 

Celkem zjištěn 17×, z toho 2× na jarním tahu, 15× na podzimním. 

3. 9. 1893 – 4 ex., Křelov, OL (Čapek 1926) 

26. 8. 1952 – 3 ex., Tovačov, PR (V.Kozák) 

19. 9. 1953 – 2 ex., Tovačov, PR (V. Kozák) 

21. 7. 1961 – 2 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

25. 8. 1962 – 1 ex., Záhlinice, KM (K. Hudec) 

24. 8. 1963 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

27. 9. 1964 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Štěpán) 

18.–20. 5. 1975 – 4 ex., Záhlinice, KM (M. Dvorský) 

11. 9. 1976 – 1 ex., Záhlinice, KM (P. Šálek) 

17. 5. 1997 – 1 ex., Záhlinice, KM (L. Doupal) 

3.–4. 9. 1999 – 1 ex., Kojetín, PR (J. Šírek) 

1.–2. 10. 1999 – 1 ex., Záhlinice, KM (J. Polčák) 

6.–10. 10. 1999 – 1 ex., Tovačov, PR (J. Šírek) 

4. 9. 2005 – 1 ex., Tovačov, PR (L. Doupal) 

5. 9. 2010 – 2 ex., Dub nad Moravou, OL (D. Lučan) 

29. 8. 2013 – 1 ex., Mostkovice, PV (J. Štencl) 

15.–21. 9. 2014 – 1 až 3 ex., Vrbátky, PV (J. Vinterová, I. a J. Jurečkovi a jiní) 



 

 

120 

100 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) 

Celkem zjitěn 5×, vždy na podzimním, resp. letním tahu. 

řijen 1904 – 1 ex., Litovel, OL (Čapek 1926) 

14.–18. 10. 1997 – 1 ex., Tovačov, PR (Šírek 1998) 

2.–4. 7. 2003 – 1 ex., Kojetín, PR (P. Shromáždil) 

24.–26. 10. 2010 – 1 ex., Šumvald, OL (J. Vidlař) 

1.–3. 11. 2013 – 1 ex., Tovačov, PR (Šírek 2014) 

 

ZÁVĚR 

Předkládaná práce se zabývá přehledem 

pozorování celkem 24 druhů bahňáků v oblasti 

čtyř okresů střední Moravy. U 20 druhů jsou 

uvedeny všechny výskyty konkrétně, u čtyř druhů 

jsou pojaty ve stručném souhrnu. Význam dané 

oblasti pro výskyt bahňáků je patrný z relativně 

velkého množství dat od vzácných druhů bahňáků, 

a to i v porovnání s celkovým stavem jejich 

výskytu v celé ČR (FK ČSO 2015, Hudec & 

Šťastný 2005). Na sledovaném území bylo 

zjištěno celkem 5 nových druhů pro avifaunu ČR 

– Vanellus leucurus, Vanellus spinosus, Calidris 

ruficollis, Calidris fuscicollis, Tringa 

melanoleuca. Významná jsou rovněž pozorování 

raritních druhů, jejichž výskyt v rámci celé České 

republiky nepřesáhl dosud počet 25 záznamů – 

Glareola pratincola, (1 z 8 v ČR), Charadrius 

alexandrinus (2 z 21), Vanellus gregarius (5 z 12), 

Xenus cinereus (2 z 11), Calidris melanotos (5 

z 12) a Phalaropus fulicarius (5 z 23).  

 Tyto záznamy dokazují velký význam 

zdejších lokalit při průtahu bahňáků přes naše 

území a poukazují na fenomén tzv. „moravské 

tahové cesty ptáků“, blíže viz Chytil (1999). 
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Tokající bekasina větší (Gallinago media) na Zbudovských blatech na 

Českobudějovicku 

  Josef Veselý & Vojtěch Kubelka 

Bekasina větší (Gallinago media) je střední 

Evropou nenápadně protahující druh bahňáka, 

který zimuje v subsaharské Africe a hnízdí 

zejména ve Fennoskandinávii, severní části 

evropského Ruska (Cramp & Simmons 1983, del 

Hoyo et al. 1996, Delany et al. 2009). Na hnízdišti 

pro umístění hnízda preferuje nízké porosty 

vrbiček (Løfaldli et al. 1992) a je známá 

společnými tokaništi lekujících samců (Cramp & 

Simmons 1983, Höglund & Lundberg 1987). Druh 

zaznamenal během 19. a 20. století značné 

omezení hnízdního areálu a úbytek početnosti, 

často spojovaný se změnou prostředí a lovem. 

Jako hnízdící druh bekasina větší úplně vymizela 

z Německa a Dánska začátkem 20. století (Cramp 

& Simmons 1983). Mírný pokles početnosti 

pokračuje i v současnosti (BirdLife International 

2004). Nepotvrzené zprávy o hnízdění pocházejí 

koncem 19. století i z Čech, avšak doklady chybí 

(Hudec & Šťastný 2005), současná nejbližší 

hnízdiště se nacházejí v severovýchodním Polsku 

(BirdLife International 2004, Delany et al. 2009). 

 Bekasina větší v současnosti v ČR řídce, ale 

pravidelně protahuje na přelomu dubna a května, 

poté v srpnu a září. Během 20. a počátku 21. 

století zřejmě žádné hnízdní projevy v ČR zjištěny 

nebyly (Hudec & Šťastný 2005). Řídké záznamy 

souvisí spíše se strategií rychlého průtahu 

zpravidla bez zastávek ve střední Evropě a 

obtížnou zjistitelností přítomnosti bekasiny větší 

na lokalitě (Klaassen et al. 2011, Lučan 2014), než 

s extrémně nízkou početností druhu. V jižních 

Čechách existuje pouze okolo tří desítek záznamů 

tohoto druhu (Kubelka 2015), zde následuje popis 

jednoho z nich, nezvyklého zjištění bekasiny větší 

od prvního autora. 

 „Dne 8. 5. 2012 jsem se vypravil na 

Zbudovská blata za účelem odchytu dravců a sov. 

V tomto roce zde zimovalo větší množství kání 

rousných. Dne 16. 3. bylo odchyceno 11 ex. a 

23. 3. 9 ex. Dne 8. 5. jsem odchytil pouze 1 ex. 

Zato jsem zde pozoroval za dne lovícího kalouse 

pustovku a předpokládal zde jeho hnízdění. Až za 

šera jsem se pokoušel v zamokřené části blat 

zkusit štěstí a hledat hnízdo. Pustovky jsem 

nenašel, ale zaujal mne zvláštní zvuk, který jsem 

před tím nikdy neslyšel. Hlas byl slyšet z porostu 

z mokřiny a pták, který zvuk vydával, neustále 

měnil polohu. Zněl jako doskakující ping-pongový 

míček. Po příjezdu domů jsem své pozorování 

konzultoval s ornitologem Pavlem Procházkou 

z Benešovska a při přehrávání hlasů z Xeno-Canto 

jsem bezpečně poznal hlas bekasiny větší v toku.“    

 Druhý z autorů lokalitu prohledával 10. 5. 

2012, avšak bekasina větší již nalezena nebyla. 

Přestože podle kategorií průkaznosti hnízdění 

atlasového mapování by záznam tokajícího ptáka 

spadal do pravděpodobného hnízdění (Šťastný et 

al. 2006), s největší pravděpodobností se v tomto 

případě o hnízdění nejedná. Pták z lokality zřejmě 

rychle zmizel a pozorování toku u protahujících 

bahňáků není ojedinělou záležitostí (např. Piersma 

et al. 1991, Frodin et al. 1994, McCarty et al. 

2009). Rovněž v ČR bylo hnízdní chování 

zaznamenáno např. u kulíků bledých Pluvialis 

squatarola (Z. Veselovský, deník Velký Tisý), 

vodoušů šedých Tringa nebularia (Kadava 2013) 

nebo jespáků bojovných Calidris pugnax 

(V. Kubelka, vlastní pozorování). 

 Na Zbudovských blatech byl rovněž dne 3. 8. 

2012 zaznamenán 1 ex. bekasíny větší 

(J. Vondrka, Vanellus 8: 18) a dne 27. 4. 2014 

dokonce 2 ex. (J. Bureš, Vanellus 10: 48), což 
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není málo z doposud přibližně tří desítek známých 

jihočeských záznamů tohoto druhu (Kubelka 

2015) a svědčí to o atraktivnosti Zbudovských blat 

pro bekasinu větší. Místní vlhké a druhově pestré 

části luk s trsy sítin i ostřic nejsou nepodobné 

některým severněji položeným hnízdištím (Cramp 

& Simmons 1983) a je lákavé uvažovat o tom, že 

by se některé protahující bekasině větší mohlo na 

Zbudovských blatech zalíbit natolik, aby se 

pokusila o zahnízdění. Tak jako tak je zjištění 

tokající bekasíny větší v ČR jedinečným 

záznamem, který naznačuje, že není na škodu 

trávit májové večery v šeru příhodných lučních 

porostů. 
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Dospělý vodouš břehoušovitý (Tringa semipalmata), Bahia Honda Key, Florida, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Seznam žijících bahňáků světa 

  Jakub Vlček 

Knižní recenze: del Hoyo J. & Collar N. J. (eds.) 

2014: HBW and BirdLife International 

Illustrated Checklist of the Birds of the World. 

Volume 1: Non-passerines, Lynx Edicions, 

Barcelona. 

V Červenci roku 2014 vyšel seznam ptáků světa 

nazvaný „HBW and BirdLife International 

Illustrated Checklist of the Birds of the World. 

Volume 1: Non-passerines“ (obr. 1), dále 

v následujícím textu označen jako Ilustrovaný 

Seznam. Objemná publikace obsahuje seznam 

všech současně známých druhů nepěvců, který je 

doplněný ilustrací každého druhu. Ačkoliv 

seznamů ptáků světa existuje velké množství, 

většinou se jedná opravdu o pouhé seznamy bez 

barevných příloh (např. Gill & Donkers 2015). 

Unikátnost tohoto Ilustrovaného Seznamu však 

spočívá nejen ve vyobrazení druhů, ale také 

v konzistentním a robustně podloženém přístupu 

vymezení jednotlivých druhů. Právě díky 

robustnímu taxonomickému přístupu, který byl 

posvěcen i společností BirdLife International, 

nabývá tento počin velké důvěryhodnosti jako 

pokus o kategorizaci celosvětové variability ptáků. 

Proto bych chtěl českým bahňákářům 

zprostředkovat kromě krátké recenze tohoto díla 

také aktuální taxonomické novinky a seznam 

všech druhů naší zájmové skupiny podložený 

touto publikací. 

 Jestli se tuto knihu rozhodnete zakoupit, 

můžete to provést na stránce vydavatele 

(http://www.lynxeds.com/) za 185 €, tedy téměř 

5000 Kč. Po nákupu se však pod touto knihou 

v pevné vazbě a na kvalitním papíru s rozměry 

22,5 × 30 cm a 903 stranami vaše knihovna pěkně 

prohne. Na začátku následujícího roku by pak měl 

vyjít neméně objemný druhý díl obsahující pěvce. 

Pokud však vaše knihovna praská ve švech, je 

možné získat online přístup k Handbook of the 

Birds of the World (http://www.hbw.com/), kde 

jsou vyobrazeny stejné druhy jako v Ilustrovaném 

Seznamu a navíc je zde i rozsáhlý popis 

jednotlivých taxonů a další vychytávky. 

Detailnější informace o HBW online najdete 

například na stránkách ČSO 

(http://www.cso.cz/index.php?ID=2540). Kromě 

úvodu a vlastního seznamu s ilustracemi obsahuje 

Ilustrovaný Seznam také mapové podklady (atlas 

světa), přílohu s vymřelými druhy, opravdu 

rozsáhlý seznam hlavně taxonomické literatury a 

rejstřík druhů. 

 Na průměrný seznam druhů má tato publikace 

značně dlouhý úvod, ve kterém se čtenář dozví 

detaily o složitostech vymezení druhu. V současné 

době existuje nespočet koncepcí druhů, z nichž 

většina je variacemi na dvě odlišné koncepce. Na 

základě první biologické koncepce druhu (BSC) 

se jako druh označuje populační jednotka, která se 

vzájemně kříží v rámci druhu a je reprodukčně 

izolovaná od ostatních druhů. Na straně druhé je 

fylogenetická koncepce druhu (PSC), kde se jako 

druh označují všichni jedinci, kteří jsou odlišitelní 

od ostatních na základě unikátního znaku, ať 

morfologického či molekulárního. Oba dva 

přístupy jsou nejen autory Ilustrovaného Seznamu 

považovány za dva odlišné extrémy. Na základě 

BSC bychom měli na světě jen nějakých 6000 

druhů ptáků, na základě PSC by se toto číslo 

vyšplhalo přes dvacet tisíc. Autoři zvolili zlatou 

střední cestu, kdy si vzali něco z obou dvou 

koncepcí a definovali druh na základě několika 

kvantifikovatelných kritérií. Takto koncepce 

nebyla zformulována přímo autory, ti ji jen totiž 

přebrali z vědeckého článku, kde byla tato metoda 

úspěšně otestována (Tobias et al. 2010). 

http://www.lynxeds.com/
http://www.hbw.com/
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 Překvapením je, že posuzovaná kritéria 

neobsahují žádné molekulární znaky, například 

genetickou vzdálenost často používanou 

k rozlišování druhů. Mezi posuzovaná kritéria pro 

rozlišení druhu patří: 

1. biometrické rozdíly 

2. rozdíly v hlasovém projevu 

3. rozdíly ve zbarvení peří a lysých částí těla 

4. rozdíly v ekologii a chování 

5. typ překryvu areálů posuzovaných druhů. 

 U posuzovaného páru potenciálních druhů 

byla tato kritéria bodově ohodnocena a na základě 

výsledného počtu bodů bylo rozhodnuto, zda se 

opravdu jedná o samostatné druhy nebo jenom 

poddruhy (pro detaily viz Tobias et al. 2010). Je 

nutno podotknout, že touto procedurou 

porovnávání neprošly všechny druhy, ale jen 

vybrané problematické druhy a poddruhy. A stejně 

se museli autoři vypořádat s několika problémy, 

mezi nimiž lze například zmínit klinální 

variabilitu poddruhů, kdy dvě nejvzdálenější 

populace vyšly jako samostatné druhy, ale mezi 

těmito populacemi existují další populace, u 

kterých se mění znaky postupně, takže při 

porovnání sousedních populací jde vždy jen o 

poddruh. V tomto případě klinální variability 

zůstaly všechny poddruhy v rámci jednoho druhu. 

Ačkoliv byla genetická vzdálenost mezi druhy 

vyloučena jako kritérium rozlišení druhu, autoři 

reflektují současné taxonomické výsledky, které 

přinesla molekulární fylogenetika. Například 

pořadí jednotlivých čeledí a rodů bahňáků je 

založené na několika molekulárně fylogenetických 

studiích, na jejichž základě byl sestaven i 

fylogenetický strom bahňáků v minulém čísle 

tohoto časopisu (Vlček 2014).   

  Ačkoliv se jedná o velice zdařilý seznam 

druhů, sami autoři přiznávají, že určitě nejde o 

definitivum, ale o co nejlepší současný pohled. 

Jednak existují minimálně další tři dobré seznamy 

ptáků světa s mírně odlišnou taxonomickou 

filosofií: IOC World Bird List (Gill & Donkers 

2015), Clements Checklist (Clements et al. 2015), 

The Howard and Moore Complete Checklist of the 

Birds of the World (Dickinson & Remsen 2013) a 

v budoucnu bude snaha tyto filosofie sjednotit. 

Také je dost možné, že s větším objemem dat se 

podaří ještě nějaký druh na základě zavedeného 

postupu rozdělit na dva nové druhy. Důležité však 

je, aby se tak dělo konzistentně. Nakonec evoluce 

také běží neustále a jednotlivé populace se 

rozrůzňují každý den (ačkoliv relativně pomalu), 

což poukazuje na nemožnost vytvořit jakýkoliv 

definitivní seznam všech druhů. 

 Podle Ilustrovaného Seznamu existuje na 

světě 245 žijících druhů bahňáků rozdělených do 

57 rodů a 16-ti čeledí (tab. 1). Změny, které nový 

seznam do systému bahňáků přinesl, jsou pěti 

různých typů: 

1. Zrušení druhového statutu u pěti sporných 

druhů a jejich převedení na úroveň poddruhu. Na 

základě daných kritérií nebyla nalezena dostatečná 

odlišnost mezi ústřičníkem západním 

(Haematopus bachmani) a tmavým (H. ater). A 

proto byl ústřičník západní uveden jako poddruh 

ústřičníka tmavého. Podle Ilustrovaného Seznamu 

je také většina pisil občas považovaných za 

samostatné druhy (pisila karibská Himantopus 

mexicanus, H. leucocephalus, H. knudseni a H. 

melanurus) brána jako poddruh pisily čáponohé 

(Himantopus himantopus).    

2. Vznik nových druhů díky povýšení některých 

poddruhů na druhovou úroveň. Tímto způsobem 

se diverzita bahňáků rozšířila o 14 nových druhů. 

Všechny tyto druhy byly rozlišeny právě na 

základě výše zmíněných kritérií. Následuje 

seznam těchto druhů doplněný znaky, na jejichž 

základě byl daný poddruh oddělen od nominálního 

druhu. Pro tyto nové druhy zatím neexistují české 

druhové názvy, proto v textu uvádím alespoň 

názvy anglické. 
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Indian Thick-knee (Burhinus indicus) – původně 

poddruh dytíka úhorního (Burhinus oedicnemus), 

který byl odlišen na základě hlasového projevu, 

delšího zobáku, menšího rozsahu žluté na bázi 

zobáku a kontrastnějšího vzoru křídel. 

Northern Red-breasted Plover (Charadrius 

aquilonius) – původně poddruh kulíka 

novozélandského (Charadrius obscurus), který 

byl odlišen na základě proporcí ocasu a prstů na 

noze, světlejšího zbarvení a odlišného hnízdního 

biotopu. 

Madagascar Three-banded Plover (Charadrius 

bifrontatus) – původně poddruh kulíka třípásého 

(Charadrius tricolaris), který byl odlišen na 

základě zbarvení hlavy a prsou a také delšího 

běháku. 

White-faced Plover (Charadrius dealbatus) – 

tajemný kulík z článku Martiny Nacházelové 

v tomto časopisu (Nacházelová 2009), který byl 

původně považován za poddruh kulíka mořského 

(Charadrius alexandrinus), v Ilustrovaném 

Seznamu povýšil na druhový status na základě 

větší velikosti, zbarvení hlavy a biotopových 

preferencí. 

Snowy Plover (Charadrius nivosus) – původně 

poddruh kulíka mořského (Charadrius 

alexandrinus), který byl odlišen na základě 

zbarvení, menší velikosti a odlišného hlasového 

projevu. 

Black-shouldered Lapwing (Vanellus 

novaehollandiae) – původně poddruh čejky 

australské (Vanellus miles), který byl odlišen na 

základě kratších laloků za zobákem, většího 

rozsahu černé na hlavě a několika dalších znaků. 

Australian Painted-snipe (Rostratula australis) – 

původně poddruh slučice pestré (Rostratula 

benghalensis), který byl odlišen na základě 

zbarvení různých částí opeření. 

 

New Guinea Woodcock (Scolopax rosenbergii) – 

původně poddruh sluky tmavé (Scolopax saturata), 

který byl odlišen na základě zbarvení a delšího 

zobáku i běháku. 

Snares Snipe (Coenocorypha huegeli) – původně 

poddruh bekasiny chathamské (Coenocorypha 

pusilla), který byl odlišen na základě zbarvení 

opeření. 

Wilson's Snipe (Gallinago delicata) – původně 

poddruh bekasiny otavní (Gallinago gallinago), 

který byl odlišen hlavně na základě hlasového 

projevu při toku, ale také na základě mírně 

odlišného zbarvení opeření. 

Puna Snipe (Gallinago andina) – původně 

poddruh bekasiny jihoamerické (Gallinago 

paraguaiae), který byl odlišen na základě zbarvení 

nohou a opeření a také na základě odlišného 

varovného hlasu vydávaného při vzletu. 

Black-rumped Buttonquail (Turnix nanus) – 

původně poddruh perepela hottentotského (Turnix 

hottentottus), který byl odlišen na základě 

zbarvení opeření a duhovky. 

New Caledonian Buttonquail (Turnix 

novaecaledoniae) – původně poddruh perepela 

rudookého (Turnix varius), který byl odlišen na 

základě menších tělesných rozměrů a zbarvení 

opeření. 

Somali Courser (Cursorius somalensis) – 

původně poddruh běhulíka plavého (Cursorius 

cursor), který byl odlišen na základě menších 

tělesných rozměrů a zbarvení opeření. 

3. Zavedení dvou nových čeledí. Kulík šedý 

(Pluvianellus socialis) a běhulík pestrý (Pluvianus 

aegyptius) byli zařazeni do vlastních čeledí 

Pluvianellidae a Pluvianidae, pro které zatím 

neexistuje český název. Důvod vytvoření těchto 

nových taxonů je ten, že oba dva druhy tvoří dvě 

samostatné geneticky a morfologicky výrazně 

odlišné fylogenetické linie. Kulík šedý je 

morfologicky a geneticky příbuzný štítonosovitým 
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(Chionidae). Přesto je natolik odlišný, že pro něj 

byla vytvořena samostatná čeleď. Podobně je na 

tom i běhulík pestrý, který je navzdory svému 

jménu příbuznější všem kulíkovitým 

(Charadriidae), ústřičníkovitým (Haematopodidae) 

a tenkozobcovitým (Recurvirostridae) než 

ouhorlíkovitým (Glareolidae), kde se nachází 

všichni ostatní běhulíci (viz fylogeneticý strom 

Vlček 2014). 

4. Změna vědeckého rodového jména založená 

na monofyletičnosti rodů. Týká se například 

vodoušů s rodovým jménem Heteroscelus, které 

se mění na rodové jméno Tringa. Rozsáhlé změny 

tohoto charakteru se objevují u mnoha druhů 

jespáků, kteří měli jiné rodové jméno než Calidris 

a tato změna se tedy týká i několika druhů, které 

se celkem běžně objevují na našem území. 

Například jespák bojovný původně Philomachus 

pugnax je v novém atlasu označován jako Calidris 

pugnax podobně i jespáček ploskozobý dříve 

Limicola falcinellus má rodové jméno Calidris a 

také ikonický jespák lžícozobý známý jako 

Eurynorhynchus pygmeus je Calidris pygmaea 

(další změny tohoto typu viz tab. 1). Možnost 

těchto změn jsem zmiňoval již v článku o 

fylogenezi bahňáků (Vlček 2014). Jedná se o to, 

že za starého názvosloví neobsahoval rod Calidris 

všechny své fylogeneticky nejpříbuznější druhy, 

což činilo rod Calidris parafyletickým, tedy 

nepřirozeným taxonem. Naopak, když jsou 

všechny druhy jespáků zahrnuty v rodu Calidris, 

tvoří tento taxon přirozenou monofyletickou linii, 

zahrnující všechny dceřiné druhy jediného předka. 

5. Změna pořadí čeledí a rodů bahňáků. Na 

základě několika molekulárních studií, které jsou 

podrobně rozvedeny v předchozím čísle tohoto 

časopisu (Vlček 2014), došlo ke změně pořadí, 

které postupuje logicky od bazálních 

fylogenetických větví po větve terminální. 

Seznam bahňáků začíná bazálními zástupci ze 

skupiny Charadrii, tedy dytíky. Poté následují 

všechny další taxony z této skupiny a dále seznam 

pokračuje zástupci skupiny Scolopacii a po nich 

jsou řazeni perepelové, pobřežník a ouhorlíci. 

Sekvence všech čeledí je tedy následující: 

Dytíkovití, Štítonosovití, * , * , Ústřičníkovití, 

Srpatkovití, Tenkozobcovití, Kulíkovití, 

Dropíkovití, Písečníkovití, Slučicovití, 

Ostnákovití, Slukovití, Perepelovití, 

Pobřežníkovití a Ouhorlíkovití. Hvězdičky 

označují dvě výše zmíněné nepojmenované čeledi, 

detaily je možno prozkoumat v tab. 1. 

 Na závěr bych měl zmínit nějaké nedostatky, 

kterých je však v této monumentální knize pomálu. 

Osobně mi například přijde zbytečné zařazení 

atlasu světa jako přílohy Ilustrovaného Seznamu, 

vynechání této části by knihu nepřipravilo 

v zásadě o nic kromě objemu. Občas jsou kresby 

jednotlivých druhů a mapy rozšíření trochu menší, 

ale to knize, ve které je vyobrazeno 4 417 druhů 

ptáků nelze vyčítat. Celkově je to dílo nesmírně 

povedené jak designově, tak obsahem, a jeho 

hlavní přínos vidím zejména v konsistentním 

taxonomickém přístupu, který kombinuje 

nejaktuálnější vědecké poznatky. 
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Obr. 1. Fotografie přebalu knihy, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, upraven na základě publikace (del Hoyo & Collar 2014). 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Thick-knees, Stone-

curlews 

Čeleď Burhinidae  dytíkovití 

Druh Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758 dytík úhorní 

Druh Indian Thick-knee Burhinus indicus Salvadori, 1865 

Druh Senegal Thick-knee Burhinus senegalensis Swainson, 1837 dytík africký 

Druh Water Thick-knee Burhinus vermiculatus Cabanis, 1868 dytík tmavý 

Druh Spotted Thick-knee Burhinus capensis Lichtenstein, MHK, 

1823 

dytík skvrnitý 

Druh Double-striped Thick-knee Burhinus bistriatus Wagler, 1829 dytík  

dvoupruhý 

Druh Peruvian Thick-knee Burhinus superciliaris Tschudi, 1843 dytík bledý 

Druh Bush Thick-knee Burhinus grallarius Latham, 1801 dytík velký 

Druh Great Thick-knee Esacus recurvirostris Cuvier, 1829 dytík křivozobý 

Druh Beach Thick-knee Esacus magnirostris Vieillot, 1818 dytík  

velkozobý 

Čeleď Sheathbills Čeleď Chionidae  štítonosovití 

Druh Snowy Sheathbill Chionis albus Gmelin, JF, 1789 štítonos  

světlezobý 

Druh Black-faced Sheathbill Chionis minor Hartlaub, 1841 štítonos  

černozobý 

Čeleď Magellanic Plover Čeleď Pluvianellidae   

Druh Magellanic Plover Pluvianellus socialis Gray, GR, 1846 kulík šedý 

Čeleď Egyptian Plover Čeleď Pluvianidae   

Druh Egyptian Plover Pluvianus aegyptius Linnaeus, 1758 běhulík pestrý 

Čeleď Oystercatchers Čeleď 

Haematopodidae 

 ústřičníkovití 

Druh Magellanic Oystercatcher Haematopus leucopodus Garnot, 1826 ústřičník  

žlutooký 

Druh Blackish Oystercatcher Haematopus ater Vieillot, 1825 ústřičník tmavý 

Druh American Oystercatcher Haematopus palliatus Temminck, 1820 ústřičník  

americký 

Druh African Oystercatcher Haematopus moquini Bonaparte, 1856 ústřičník  

jihoafrický 

Druh Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 ústřičník velký 

Druh Pied Oystercatcher Haematopus longirostris Vieillot, 1817 ústřičník 

dlouhozobý 

Druh Chatham Oystercatcher Haematopus 

chathamensis 

Hartert, 1927 ústřičník 

chathamský 

Druh Variable Oystercatcher Haematopus unicolor Forster, JR, 1844 ústřičník 

proměnlivý 

Druh Sooty Oystercatcher Haematopus fuliginosus Gould, 1845 ústřičník  

australský 

Čeleď Ibisbill Čeleď 

Ibidorhynchidae 

 srpatkovití 

Druh Ibisbill Ibidorhyncha struthersii Vigors, 1832 srpatka ibisovitá 

Čeleď Stilts, Avocets Čeleď 

Recurvirostridae 

 tenkozobcovití 

Druh Banded Stilt Cladorhynchus 

leucocephalus 

Vieillot, 1816 pisila australská 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, podle publikace (del Hoyo & Collar 2014) – pokračování. 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Stilts, Avocets Čeleď 

Recurvirostridae 

 tenkozobcovití 

Druh Pied Avocet Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 tenkozobec  

opačný 

Druh American Avocet Recurvirostra 

americana 

Gmelin, JF, 1789 tenkozobec 

americký 

Druh Red-necked Avocet Recurvirostra 

novaehollandiae 

Vieillot, 1816 tenkozobec 

hnědohlavý 

Druh Andean Avocet Recurvirostra andina Philippi & Landbeck, 

1861 

tenkozobec  

andský 

Druh Black-winged Stilt Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 pisila čáponohá 

Druh Black Stilt Himantopus 

novaezelandiae 

Gould, 1841 pisila černá 

Čeleď Plovers Čeleď Charadriidae  kulíkovití 

Druh Grey Plover Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758 kulík bledý 

Druh European Golden Plover Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758 kulík zlatý 

Druh Pacific Golden Plover Pluvialis fulva Gmelin, JF, 1789 kulík pacifický 

Druh American Golden Plover Pluvialis dominica Statius Müller, PL, 

1776 

kulík  

hnědokřídlý 

Druh Tawny-throated Dotterel Oreopholus ruficollis Wagler, 1829 kulík tenkozobý 

Druh Diademed Plover Phegornis mitchellii Fraser, 1845 štěrkovníček  

andský 

Druh Eurasian Dotterel Eudromias morinellus Linnaeus, 1758 kulík hnědý 

Druh Northern Red-breasted 

Plover 

Charadrius aquilonius Dowding, 1994  

Druh Southern Red-breasted Plover Charadrius obscurus Gmelin, JF, 1789 kulík 

novozélandský 

Druh Common Ringed Plover Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 kulík písečný 

Druh Semipalmated Plover Charadrius 

semipalmatus 

Bonaparte, 1825 kulík kanadský 

Druh Long-billed Plover Charadrius placidus Gray, JE & Gray, GR, 

1863 

kulík dlouhozobý 

Druh Little Ringed Plover Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík říční 

Druh Wilson's Plover Charadrius wilsonia Ord, 1814 kulík tlustozobý 

Druh Killdeer Charadrius vociferus Linnaeus, 1758 kulík  

rezavoocasý 

Druh Piping Plover Charadrius melodus Ord, 1824 kulík hvízdavý 

Druh Black-banded Plover Charadrius thoracicus Richmond, 1896 kulík 

madagaskarský 

Druh Kittlitz's Plover Charadrius pecuarius Temminck, 1823 kulík africký 

Druh St. Helena Plover Charadrius 

sanctaehelenae 

Harting, 1873 kulík dlouhonohý 

Druh African Three-banded 

Plover 

Charadrius tricollaris Vieillot, 1818 kulík třípásý 

Druh Madagascar Three-banded 

Plover 

Charadrius bifrontatus Cabanis, 1882  

Druh Forbes's Plover Charadrius forbesi Shelley, 1883 kulík forbesův 

Druh White-fronted Plover Charadrius marginatus Vieillot, 1818 kulík proměnlivý 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, podle publikace (del Hoyo & Collar 2014) – pokračování. 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Plovers Čeleď Charadriidae  kulíkovití 

Druh Kentish Plover Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 kulík mořský 

Druh White-faced Plover Charadrius dealbatus Swinhoe, 1870  

Druh Snowy Plover Charadrius nivosus Cassin, 1858 

Druh Javan Plover Charadrius javanicus Chasen, 1938 kulík jávský 

Druh Red-capped Plover Charadrius ruficapillus Temminck, 1821 kulík 

rezavotemenný 

Druh Malaysian Plover Charadrius peronii Schlegel, 1865 kulík malajský 

Druh Chestnut-banded Plover Charadrius pallidus Strickland, 1853 kulík krotký 

Druh Collared Plover Charadrius collaris Vieillot, 1818 kulík límcový 

Druh Puna Plover Charadrius alticola von Berlepsch & 

Stolzmann, 1902 

kulík andský 

Druh Two-banded Plover Charadrius falklandicus Latham, 1790 kulík falklandský 

Druh Double-banded Plover Charadrius bicinctus Jardine & Selby, 1827 kulík dvoupruhý 

Druh Lesser Sand Plover Charadrius mongolus Pallas, 1776 kulík menší 

Druh Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii Lesson, R, 1826 kulík větší 

Druh Caspian Plover Charadrius asiaticus Pallas, 1773 kulík kaspický 

Druh Oriental Plover Charadrius veredus Gould, 1848 kulík rezavoprsý 

Druh Rufous-chested Plover Charadrius modestus Lichtenstein, MHK, 

1823 

kulík šedolící 

Druh Mountain Plover Charadrius montanus Townsend, JK, 1837 kulík pastvinný 

Druh Hooded Dotterel Thinornis cucullatus Vieillot, 1818 kulík černohlavý 

Druh Shore Dotterel Thinornis 

novaeseelandiae 

Gmelin, JF, 1789 kulík pobřežní 

Druh Black-fronted Dotterel Elseyornis melanops Vieillot, 1818 kulík černočelý 

Druh Pied Plover Hoploxypterus cayanus Latham, 1790 čejka kulíkovitá 

Druh Northern Lapwing Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 čejka chocholatá 

Druh Long-toed Lapwing Vanellus crassirostris Hartlaub, 1855 čejka bělohlavá 

Druh Blacksmith Lapwing Vanellus armatus Burchell, 1822 čejka běločelá 

Druh Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus Linnaeus, 1758 čejka trnitá 

Druh River Lapwing Vanellus duvaucelii Lesson, R, 1826 čejka říční 

Druh Black-headed Lapwing Vanellus tectus Boddaert, 1783 čejka černohlavá 

Druh Yellow-wattled Lapwing Vanellus malarbaricus Boddaert, 1783 čejka indická 

Druh White-crowned Lapwing Vanellus albiceps Gould, 1834 čejka laločnatá 

Druh Senegal Lapwing Vanellus lugubris Lesson, R, 1826 čejka šedoprsá 

Druh Black-winged Lapwing Vanellus melanopterus Cretzschmar, 1829 čejka černokřídlá 

Druh Crowned Lapwing Vanellus coronatus Boddaert, 1783 čejka korunkatá 

Druh African Wattled Lapwing Vanellus senegallus Linnaeus, 1766 čejka žlutonohá 

Druh Spot-breasted Lapwing Vanellus 

melanocephalus 

Rüppell, 1845 čejka etiopská 

Druh Brown-chested Lapwing Vanellus superciliosus Reichenow, 1886 čejka hnědoprsá 

Druh Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus Blyth, 1842 čejka šedohlavá 

Druh Red-wattled Lapwing Vanellus indicus Boddaert, 1783 čejka černoprsá 

Druh Javan Lapwing Vanellus macropterus Wagler, 1827 čejka jávská 

Druh Banded Lapwing Vanellus tricolor Vieillot, 1818 čejka krátkonohá 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, podle publikace (del Hoyo & Collar 2014) – pokračování. 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Plovers Čeleď Charadriidae  kulíkovití 

Druh Masked Lapwing Vanellus miles Boddaert, 1783 čejka  

australská 

Druh Black-shouldered Lapwing Vanellus 

novaehollandiae 

Stephens, 1819  

Druh Sociable Lapwing Vanellus gregarius Pallas, 1771 keptuška  

stepní 

Druh White-tailed Lapwing Vanellus leucurus Lichtenstein, MHK, 

1823 

keptuška  

běloocasá 

Druh Southern Lapwing Vanellus chilensis Molina, 1782 čejka  

jihoamerická 

Druh Andean Lapwing Vanellus resplendens Tschudi, 1843 čejka andská 

Druh Red-kneed Dotterel Erythrogonys cinctus Gould, 1838 kulík černoprsý 

Druh Inland Dotterel Peltohyas australis Gould, 1841 kulík australský 

Druh Wrybill Anarhynchus frontalis Quoy & Gaimard 

1832 

kulík křivozobý 

Čeleď Plains-wanderer Čeleď Pedionomidae  dropíkovití 

Druh Plains-wanderer Pedionomus torquatus Gould, 1840 dropík  

australský 

Čeleď Seedsnipes Čeleď Thinocoridae  písečníkovití 

Druh Rufous-bellied Seedsnipe Attagis gayi Geoffroy Saint-

Hilaire, I & Lesson, 

R, 1831 

písečník rezavý 

Druh White-bellied Seedsnipe Attagis malouinus Boddaert, 1783 písečník  

bělobřichý 

Druh Grey-breasted Seedsnipe Thinocorus 

orbignyianus 

Geoffroy Saint-

Hilaire, I & Lesson, 

R, 1831 

písečník  

šedoprsý 

Druh Least Seedsnipe Thinocorus rumicivorus Eschscholtz, 1829 písečník  

nejmenší 

Čeleď Painted-snipes Čeleď Rostratulidae  slučicovití 

Druh Greater Painted-snipe Rostratula benghalensis Linnaeus, 1758 slučice pestrá 

Druh Australian Painted-snipe Rostratula australis Gould, 1838 

Druh South American Painted-

snipe 

Nycticryphes 

semicollaris 

Vieillot, 1816 slučice 

jihoamerická 

Čeleď Jacanas Čeleď Jacanidae  ostnákovití 

Druh Northern Jacana Jacana spinosa Linnaeus, 1758 ostnák trnítý 

Druh Wattled Jacana Jacana jacana Linnaeus, 1766 ostnák  

jihoamerický 

Druh Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus 

chirurgus 

Scopoli, 1786 ostnák bažantí 

Druh African Jacana Actophilornis africanus Gmelin, JF, 1789 ostnák africký 

Druh Madagascan Jacana Actophilornis albinucha Geoffroy Saint-

Hilaire, I, 1832 

ostnák 

madagaskarský 

Druh Bronze-winged Jacana Metopidius indicus Latham, 1790 ostnák  

hnědoocasý 

Druh Comb-crested Jacana Irediparra gallinacea Temminck, 1828 ostnák  

lotosový 

Druh Lesser Jacana Microparra capensis Smith, A, 1839 ostnák malý 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, podle publikace (del Hoyo & Collar 2014) – pokračování. 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Sandpipers, Snipes Čeleď Scolopacidae  slukovití 

Druh Upland Sandpiper Bartramia longicauda Bechstein, 1812 bartramie 

dlouhoocasá 

Druh Bristle-thighed Curlew Numenius tahitiensis Gmelin, JF, 1789 koliha aljašská 

Druh Whimbrel Numenius phaeopus Linnaeus, 1758 koliha malá 

Druh Little Curlew Numenius minutus Gould, 1841 koliha nejmenší 

Druh Eskimo Curlew Numenius borealis Forster, JR, 1772) koliha severní 

Druh Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 koliha tenkozobá 

Druh Long-billed Curlew Numenius americanus Bechstein, 1812 koliha americká 

Druh Eurasian Curlew Numenius arquata Linnaeus, 1758 koliha velká 

Druh Far Eastern Curlew Numenius 

madagascariensis 

Linnaeus, 1766 koliha východní 

Druh Bar-tailed Godwit Limosa lapponica Linnaeus, 1758 břehouš rudý 

Druh Marbled Godwit Limosa fedoa Linnaeus, 1758 břehouš velký 

Druh Hudsonian Godwit Limosa haemastica Linnaeus, 1758 břehouš aljašský 

Druh Black-tailed Godwit Limosa limosa Linnaeus, 1758 břehouš  

černoocasý 

Druh Ruddy Turnstone Arenaria interpres Linnaeus, 1758 kameňáček  

pestrý 

Druh Black Turnstone Arenaria melanocephala Vigors, 1829 kameňáček 

černohlavý 

Druh Great Knot Calidris tenuirostris Horsfield, 1821 jespák velký 

Druh Red Knot Calidris canutus Linnaeus, 1758 jespák rezavý 

Druh Surfbird Calidris virgata Gmelin, JF, 1789 jespák příbojový 

Druh Ruff Calidris pugnax Linnaeus, 1758 jespák bojovný 

Druh Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus Pontoppidan, 1763 jespáček 

ploskozobý 

Druh Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata Horsfield, 1821 jespák  

klínoocasý 

Druh Stilt Sandpiper Calidris himantopus Bonaparte, 1826 jespák  

dlouhonohý 

Druh Curlew Sandpiper Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763 jespák křivozobý 

Druh Temminck's Stint Calidris temminckii Leisler, 1812 jespák šedý 

Druh Long-toed Stint Calidris subminuta Middendorff, 1853 jespák  

dlouhoprstý 

Druh Spoon-billed Sandpiper Calidris pygmaea Linnaeus, 1758 jespák  

lžícozobý 

Druh Red-necked Stint Calidris ruficollis Pallas, 1776 jespák rudokrký 

Druh Sanderling Calidris alba Pallas, 1764 jespák písečný 

Druh Dunlin Calidris alpina Linnaeus, 1758 jespák obecný 

Druh Rock Sandpiper Calidris ptilocnemis Coues, 1873 jespák pobřežní 

Druh Purple Sandpiper Calidris maritima Brünnich, 1764 jespák mořský 

Druh Baird's Sandpiper Calidris bairdii Coues, 1861 jespák  

dlouhokřídlý 

Druh Little Stint Calidris minuta Leisler, 1812 jespák malý 

Druh Least Sandpiper Calidris minutilla Vieillot, 1819 jespák drobný 

Druh White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis Vieillot, 1819 jespák tundrový 

Druh Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis Vieillot, 1819 jespák plavý 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, podle publikace (del Hoyo & Collar 2014) – pokračování. 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Sandpipers, Snipes Čeleď Scolopacidae  slukovití 

Druh Pectoral Sandpiper Calidris melanotos Vieillot, 1819 jespák skvrnitý 

Druh Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla Linnaeus, 1766 jespák  

srostloprstý 

Druh Western Sandpiper Calidris mauri Cabanis, 1857 jespák aljašský 

Druh Tuamotu Sandpiper Prosobonia parvirostris Peale, 1848 vodoušek temný 

Druh Asian Dowitcher Limnodromus 

semipalmatus 

Blyth, 1848 slukovec asijský 

Druh Short-billed Dowitcher Limnodromus griseus Gmelin, JF, 1789 slukovec 

krátkozobý 

Druh Long-billed Dowitcher Limnodromus 

scolopaceus 

Say, 1822 slukovec 

dlouhozobý 

Druh Eurasian Woodcock Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka lesní 

Druh Amami Woodcock Scolopax mira Hartert, 1916 sluka japonská 

Druh Javan Woodcock Scolopax saturata Horsfield, 1821 sluka tmavá 

Druh New Guinea Woodcock Scolopax rosenbergii Schlegel, 1871 

Druh Bukidnon Woodcock Scolopax bukidnonensis Kennedy, Fisher, TH,  

Harrap, Diesmos &  

Manamtam, 2001 

Druh Sulawesi Woodcock Scolopax celebensis Riley, 1921 sluka celebská 

Druh Moluccan Woodcock Scolopax rochussenii Schlegel, 1866 sluka molucká 

Druh American Woodcock Scolopax minor Gmelin, JF, 1789 sluka americká 

Druh Chatham Snipe Coenocorypha pusilla Buller, 1869 bekasina 

chathamská 

Druh Snares Snipe Coenocorypha huegeli Tristram, 1893 

Druh Subantarctic Snipe Coenocorypha 

aucklandica 

Gray, GR, 1845 beksina malá 

Druh Imperial Snipe Gallinago imperialis Sclater, PL & Salvin, 

1869 

bekasina  

královská 

Druh Andean Snipe Gallinago jamesoni Jardine & Bonaparte, 

1855 

bekasina andská 

Druh Fuegian Snipe Gallinago stricklandii Gray, GR, 1845 bekasina 

patagonská 

Druh Solitary Snipe Gallinago solitaria Hodgson, 1831 bekasina horská 

Druh Latham's Snipe Gallinago hardwickii Gray, JE, 1831 beksina  

japonská 

Druh Wood Snipe Gallinago nemoricola Hodgson, 1836 bekasina  

himálajská 

Druh Pin-tailed Snipe Gallinago stenura Bonaparte, 1831 bekasina sibiřská 

Druh Swinhoe's Snipe Gallinago megala Swinhoe, 1861 bekasina lesní 

Druh African Snipe Gallinago nigripennis Bonaparte, 1839 bekasina africká 

Druh Madagascan Snipe Gallinago macrodactyla Bonaparte, 1839 bekasina 

madagaskarská 

Druh Great Snipe Gallinago media Latham, 1787 bekasina větší 

Druh Common Snipe Gallinago gallinago Linnaeus, 1758 bekasina otavní 

Druh Wilson's Snipe Gallinago delicata Ord, 1825  

Druh South American Snipe Gallinago paraguaiae Vieillot, 1816 bekasina 

jihoamerická 

Druh Puna Snipe Gallinago andina Taczanowski, 1875 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, podle publikace (del Hoyo & Collar 2014) – pokračování. 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Sandpipers, Snipes Čeleď Scolopacidae  slukovití 

Druh Noble Snipe Gallinago nobilis Sclater, PL, 1856 bekasina  

vznešená 

Druh Giant Snipe Gallinago undulata Boddaert, 1783 bekasina velká 

Druh Jack Snipe Lymnocryptes minimus Brünnich, 1764 slučka malá 

Druh Wilson's Phalarope Steganopus tricolor Vieillot, 1819 lyskonoh 

dlouhozobý 

Druh Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758 lyskonoh  

úzkozobý 

Druh Red Phalarope Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758 lyskonoh 

ploskozobý 

Druh Terek Sandpiper Xenus cinereus Güldenstädt, 1775 vodouš malý 

Druh Common Sandpiper Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 pisík obecný 

Druh Spotted Sandpiper Actitis macularius Linnaeus, 1766 pisík americký 

Druh Green Sandpiper Tringa ochropus Linnaeus, 1758 vodouš  

kropenatý 

Druh Solitary Sandpiper Tringa solitaria Wilson, A, 1813 vodouš  

samotářský 

Druh Grey-tailed Tattler Tringa brevipes Vieillot, 1816 vodouš říční 

Druh Wandering Tattler Tringa incana Gmelin, JF, 1789 vodouš aljašský 

Druh Willet Tringa semipalmata Gmelin, JF, 1789 vodouš 

břehoušovitý 

Druh Lesser Yellowlegs Tringa flavipes Gmelin, JF, 1789 vodouš  

žlutonohý 

Druh Spotted Redshank Tringa erythropus Pallas, 1764 vodouš tmavý 

Druh Common Greenshank Tringa nebularia Gunnerus, 1767 vodouš šedý 

Druh Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca Gmelin, JF, 1789 vodouš velký 

Druh Common Redshank Tringa totanus Linnaeus, 1758 vodouš  

rudonohý 

Druh Wood Sandpiper Tringa glareola Linnaeus, 1758 vodouš bahenní 

Druh Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis Bechstein, 1803 vodouš štíhlý 

Druh Nordmann's Greenshank Tringa guttifer Nordmann, 1835 vodouš ochotský 

Čeleď Buttonquail Čeleď Turnicidae  perepelovití 

Druh Common Buttonquail Turnix sylvaticus Desfontaines, 1789 perepel malý 

Druh Red-backed Buttonquail Turnix maculosus Temminck, 1815 perepel 

australasijský 

Druh Yellow-legged Buttonquail Turnix tanki Blyth, 1843 perepel  

žlutonohý 

Druh Black-rumped Buttonquail Turnix nanus Sundevall, 1850 

Druh Spotted Buttonquail Turnix ocellatus Scopoli, 1786 perepel  

žlutozobý 

Druh Hottentot Buttonquail Turnix hottentottus Temminck, 1815 perepel  

hottentotský 

Druh Barred Buttonquail Turnix suscitator Gmelin, JF, 1789 perepel  

šupinkový 

Druh Madagascan Buttonquail Turnix nigricollis Gmelin, JF, 1789 perepel 

madagaskarský 

Druh Black-breasted Buttonquail Turnix melanogaster Gould, 1837 perepel 

queenslandský 
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Tab. 1. Seznam žijících bahňáků světa, podle publikace (del Hoyo & Collar 2014) – pokračování. 

Taxon Anglický název Latinský název Reference popisu Český název 

Čeleď Sandpipers, Snipes Čeleď Scolopacidae  slukovití 

Druh New Caledonian 

Buttonquail 

Turnix novaecaledoniae Ogilvie-Grant, 1889  

Druh Painted Buttonquail Turnix varius Latham, 1801 perepel  

rudooký 

Druh Buff-breasted Buttonquail Turnix olivii Robinson, 1900 perepel  

okrovoprsý 

Druh Chestnut-backed 

Buttonquail 

Turnix castanotus Gould, 1840 perepel  

kaštanový 

Druh Red-chested Buttonquail Turnix pyrrhothorax Gould, 1841 perepel  

rezavoprsý 

Druh Sumba Buttonquail Turnix everetti Hartert, 1898 perepel  

everettův 

Druh Worcester's Buttonquail Turnix worcesteri McGregor, 1904 perepel  

worcesterův 

Druh Little Buttonquail Turnix velox Gould, 1841 perepel  

australský 

Druh Quail-plover Ortyxelos meiffrenii Vieillot, 1819 perepel  

nejmenší 

Čeleď Crab-plover Čeleď Dromadidae  pobřežníkovití 

Druh Crab-plover Dromas ardeola Paykull, 1805 pobřežník  

černobílý 

Čeleď Coursers, Pratincoles Čeleď Glareolidae  ouhorlíkovití 

Druh Double-banded Courser Smutsornis africanus Temminck, 1807 běhulík  

dvoupruhý 

Druh Three-banded Courser Rhinoptilus cinctus Heuglin, 1863 běhulík  

páskovaný 

Druh Bronze-winged Courser Rhinoptilus 

chalcopterus 

Temminck, 1824 běhulík velký 

Druh Jerdon's Courser Rhinoptilus bitorquatus Blyth, 1848 běhulík  

indický 

Druh Cream-colored Courser Cursorius cursor Latham, 1787 běhulík plavý 

Druh Somali Courser Cursorius somalensis Shelley, 1885 

Druh Burchell's Courser Cursorius rufus Gould, 1837 běhulík ryšavý 

Druh Temminck's Courser Cursorius temminckii Swainson, 1822 běhulík  

černoprsý 

Druh Indian Courser Cursorius 

coromandelicus 

Gmelin, JF, 1789 běhulík  

rezavoprsý 

Druh Australian Pratincole Stiltia isabella Vieillot, 1816 ouhorlík  

australský 

Druh Collared Pratincole Glareola pratincola Linnaeus, 1766 ouhorlík stepní 

Druh Oriental Pratincole Glareola maldivarum Forster, JR, 1795 ouhorlík 

indomalajský 

Druh Black-winged Pratincole Glareola nordmanni Fischer von 

Waldheim, 1842 

ouhorlík 

černokřídlý 

Druh Madagascar Pratincole Glareola ocularis Verreaux, J, 1833 ouhorlík 

madagaskarský 

Druh Rock Pratincole Glareola nuchalis Gray, GR, 1849 ouhorlík skalní 

Druh Grey Pratincole Glareola cinerea Fraser, 1843 ouhorlík bělolící 

Druh Small Pratincole Glareola lactea Temminck, 1820 ouhorlík malý 
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Status ochrany ústřičníků celého světa 

  Kryštof Chmel 

Knižní recenze: Ens B. J. & Underhill L. G. 

(eds.) 2014: Conservation status of 

Oyestercathers around the World. 

International Wader Studies 20. The results of a 

workshop held at the La Rochelle IWSG 

conference in 2006. 

Tato recenze, lépe snad řečeno výtah, se zabývá 

20. vydáním žurnálu International Wader Studies 

(srpen 2014) zaměřeného striktně na ústřičníky 

(Haematopodidae), všem jistě dobře známou 

čeleď řádu bahňáků (Charadriiformes), kteří díky 

svému charakteristickému vzhledu zkrášlují 

pobřežní oblasti téměř celého světa. Práce na 

tomto čísle započala již v roce 2007 workshopem 

na konferenci Mezinárodní bahňákářské skupiny 

v La Rochelle ve Francii, kde se probíral stupeň 

ohrožení ústřičníků ve světě. Později bylo 

rozhodnuto vypracovat kompletní vyhodnocení 

stupně ohrožení a způsobu ochrany všech 

světových druhů i poddruhů ústřičníků. Díky 

sjednocení článků o jednotlivých druzích 

ústřičníků získává toto vydání International Wader 

Studies hodnotu samostatné publikace, která 

čtenáři umožňuje vytvořit si velice dobrý přehled 

o taxonomii, rozšíření, ekologii a populačních 

trendech světových ústřičníků. Pokud ale 

očekáváte, že v tomto vydání najdete detailní 

informace např. o hnízdní biologii či potravní 

specializaci jednotlivých ústřičníků, budete 

zklamáni. Autoři se pevně drželi hlavního cíle: 

shrnout míru ohrožení a možnosti ochrany 

ústřičníků.  

 Dvacáté vydání International Wader Studies 

obsahuje 190 stran textu v 16 kapitolách, počínaje 

jednostránkovou, celkem nic neříkající 

předmluvou, jejíž velká část se navíc opakuje 

v druhé kapitole. Zato druhá kapitola o 18 

stranách obsahuje velice dobře provedné shrnutí 

taxonomie, obecné biologie, demografie, míry 

přežívání, populačních trendů, biotopových 

preferencí, míry ohrožení, vlivu člověka 

(negativního i pozitivního) a doporučeného 

managementu pro ochranu ústřičníků celého světa. 

 Bohužel, stupeň ohrožení dosáhl pro 

ústřičníka kanárského (Haematopus meadewaldoi) 

maxima. Tento endemit kanárských ostrovů je 

oficiálně vyhynulý podle IUCN od roku 1994. 

V současné době najdeme ve světě 11 druhů 

ústřičníků. V této publikaci se detailně věnují i 

poddruhům jednotlivých tří polytypických druhů 

ústřičníků  (Haematopus pallatus, H. ostralegus a 

H. fuliginosus). Ostatních osm druhů je 

monotypických (v případě těchto druhů nejsou 

známé či popsané žádné poddruhy). 

 V podkapitole o obecné biologii se dozvíme, 

čím se ústřičníci odlišují od ostatních bahňáků. 

Jde o způsob získávání potravy (na rozdíl od 

ostatních bahňáků ústřičníci nepolykají potravu 

pouze v celku, ale dokáží různými způsoby 

zpracovat kořist tak, že nepolykají její schránku – 

jde především o mlže). Ústřičníci se také liší 

sníženou velikostí snůšky, která dosahuje u 

různých druhů ústřičníků v průměru mezi 1,7 až 

3,0 vejce. Většina ostatních bahňáků má nejčastěji 

snůšku se čtyřmi vejci. Další výstředností 

ústřičníků jsou jejich semi-prekociální mláďata, 

rodiče je totiž po vylíhnutí přikrmují.  

 Populační trendy ústřičníků se zdají být 

vcelku pozitivní. Populace většiny druhů jsou 

stabilní nebo dokonce i mírně narůstají. Nesmíme 

však opomenout, že odhad celosvětové početnosti 

např. ústřičníka chathamského (Haematopus 

chathamensis) dosahuje pouze 350 jedinců. 

Populace o tak malé velikosti je velice zranitelná. 
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V minulosti navíc neměl tento druh daleko od 

vyhynutí. Na Chathamských ostrovech východně 

od novozélandského pobřeží se totiž v 70. letech 

minulého století vyskytovalo pouze 50 jedinců. 

Současný trend ubývající početnosti je zjevný 

pouze u jediné populace ústřičníků a to zrovna u 

našeho evropského poddruhu ústřičníka velkého 

(Haematopus ostralegus ssp. ostralegus). V textu 

se ale na druhou stranu dozvíme, že jde o největší 

populaci ústřičníků vůbec, s téměř milionem 

jedinců. Není tedy v současné době 

v bezprostředním ohrožení. Červený list IUCN 

řadí až na dva druhy všechny ústřičníky do 

kategorie málo dotčený druh, výše zmíněný 

ústřičník chathamský je klasifikován jako 

ohrožený a ústřičník jihoafrický (Haematopus 

moquini) jako téměř ohrožený. Autoři však pro 

některé druhy ústřičníků navrhují zpřísnění 

klasifikace ohrožení.   

 V podkapitole o vlivu člověka na početnost 

ústřičníků uvádějí autoři několik příkladů, kdy 

činnost člověka vedla ke zvýšení početnosti 

ústřičníků.  Změny v zemědělském hospodaření 

v průběhu minulého století přispěly k rozšíření 

vhodných hnízdních lokalit pro ústřičníka 

velkého, jehož hnízdní areál se mezi roky 1900–

1990 výrazně rozrostl, a to zejména směrem do 

vnitrozemí. Zvířata nebo rostliny lidmi 

introdukovaná do oblastí jejich nepůvodního 

výskytu často zapříčinila biologickou katastrofu. 

Ústřičníci však ve dvou případech zareagovali 

pozitivně na lidmi introdukovanou novou složku 

potravy: ústřičník novozélandský se velice dobře 

adaptoval na farmáři vysazený nový druh žížaly a 

díky rozšíření nepůvodní slávky Mytilus 

galloprovincialis v Jižní Africe se výrazně zvýšila 

dostupnost potravy pro ústřičníka jihoafrického a 

jeho početnost doznala výrazného nárůstu. Autoři 

upozorňují, že přestože existuje několik příkladů, 

kdy mají lidské aktivity pozitivní dopad na 

početnost ústřiníků, pravý opak je daleko častější. 

Ústřičníci kvůli lidským aktivitám obvykle 

přicházejí o vhodná hnízdiště a musí vzdorovat 

nově introdukovaným predátorům, což je největší 

hrozbou především pro ostrovní populace. 

Intenzifikace zeměděství a znečištění pobřežních 

vod jsou další faktory ohrožující ústřičníky.  

 V dalších kapitolách (3–16) se autoři věnují 

každému z ústřičníků zvlášť především z hlediska 

populačních trendů, ohrožujících faktorů a 

opatření nutných pro zabezpečení stabilních 

populací. Jednotlivé kapitoly doplňuje řada velice 

informativních tabulek. Co je však nutné 

vytknout, je absence počtu pozorování (N) 

v tabulkách. Čtenář tak nemá šanci porovnat, které 

výsledky mají velkou váhu a které jsou naopak 

založené na několika málo pozorováních, a je 

potřeba je interpretovat se zvýšenou opatrností. 

  

 Obrovský přínos této publikace vidím v tom, 

že přišla dříve než „za pět minut 12“. Početnost 

většiny ústřičníků je poměrně stabilní, přesto 

musíme předpokládat, že tomu tak v budoucnu 

nebude vzhledem k tomu, jak lidé v narůstající 

míře přetvářejí přímořské oblasti světa. Doufejme, 

že tento autory vytvořený „nástroj“ zajistí vhodný 

způsob ochrany ústřičníků a bude použit k tomu, 

abychom včas předešli katastrofě, která potkala 

ústřičníka kanárského.  

 Další čísla International Wader Studies včetně 

tohoto najdete volně ke stažení na internetových 

stránkách Mezinárodní bahňákářské skupiny:     

http://www.waderstudygroup.org/publications/ 

International Wader Studies jsou vydávané zhruba 

jednou ročně a jsou zaměřená vždy na jedno určité 

téma. Mezinárodní bahňákářská skupina vydává 

třikrát ročně další časopis pod názvem Wader 

Study, kde najdete kvalitní vědecké články a 

novinky ze světa bahňáků. Před rokem 2015 se 

časopis jmenoval Wader Study Group Bulletin. 

Jednotlivá vydání obou žurnálů najdete ke stažení 

na stejných webových stránkách uvedených výše.

 

http://www.waderstudygroup.org/publications/
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Ústřičník dlouhozobý (Haematopus longirostris), Austrálie, 20. 8. 2015, foto: Kryštof Chmel. 

 

Ústřičník proměnlivý (Haematopus unicolor), Whitianga, Nový Zéland, duben 2013, foto: Jane Clapp. 
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Bahňáci Ekvádoru a Galapážských ostrovů 

   Jakub Vlček 

Období od 21. března do 31. května 2014 jsem 

strávil v jihoamerickém centru ptačí biodiverzity 

v Ekvádoru. Hlavním cílem výpravy byl nejen 

sběr genetického materiálu několika populací 

galapážských drozdců a jejich ektoparazitů, ale 

také birdwatching od tropického deštného lesa až 

po vysokohorské louky zvané „páramo“. Kromě 

neuvěřitelného množství pěvců a spousty vzorků 

krve galapážských drozdců jsem v Ekvádoru 

zaznamenal také 19 druhů bahňáků, o jejichž 

pozorování bych se v tomto příspěvku krátce 

zmínil. 

 Většinu bahňáků jsem viděl na 

kontinentálním pobřeží v okolí městečka Muisne 

v provincii Esmeraldas, kde jsem pobýval dva dny 

28. a 29. března a zachytil jsem zde tah některých 

severských druhů. Městečko Muisne leží na 

podlouhlém ostrově v ústí řeky Muisne a Canuto. 

Jedna strana ostrova je omývána Tichým oceánem 

a jsou zde rozlehlé písčité pláže. Druhou stranu 

obtékají brakické vody obou řek a tvoří zde 

bahnité mělčiny. Za odlivu je tato strana ostrova 

ideálním stanovištěm pro táhnoucí bahňáky a 

právě z tohoto místa pochází většina mých 

pozorování (obr. 1). Dalším místem pozorování 

bahňáků bylo pobřeží několika galapážských 

ostrovů, kde jsem pobýval od 12. dubna do 31. 

května 2014. Pobřeží Galapážských ostrovů je 

skalnaté a jen malá část je tvořena písečnými 

plážemi. Většinu druhů jsem pozoroval právě na 

těchto příbojem omývaných skalách a v případě 

ostrova Santa Cruz také v několika mělkých 

lagunách. 

 

 

Obr 1. Jespák dlouhonohý (Calidris himantopus) a břehouš aljašský (Limosa haemastica) na ostrově  

Muisne při ekvádorském pobřeží v provincii Esmeraldas, foto: Jakub Vlček. 



 

 

142 

100 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 10 

 
Následuje seznam pozorovaných druhů doplněných lokalitou a dalšími poznámkami, na konci také 

uvádím hnízdní status daných druhů na lokalitě podle (del Hoyo et al. 2013): 

Ústřičník americký galapážský (Haematopus palliatus galapagoensis) – galapážský ostrov Pinta, tři 

tokající samci, 1 ex. ostrov Santiago, hnízdící (obr. 4). 

Ústřičník americký (Haematopus palliatus palliatus) – Muisne, 1 ex., hnízdící. 

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus mexicanus) – ostrov Santa Cruz 3–4 ex. Na pravidelně 

kontrolované lokalitě se objevili až 3. května, hnízdící (obr. 5). 

Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Muisne, hejno 20 ex., protahující. 

Kulík kanadský (Charadrius semipalmatus) – ostrov Santa Cruz, Pinta a Genovesa. Pozorování 

jednotlivců v průběhu celého pobytu na Galapágách, protahující/zimující. 

Kulík tlustozobý (Charadrius wilsonia) – Muisne, 2 ex., hnízdící (obr. 3). 

Kulík límcový (Charadrius collaris) – Muisne, běžnější než kulík tlustozobý, hnízdící (obr. 2). 

Písečník rezavý ekvádorský (Attagis gayi latreillii) – reliktní populace tohoto písečníka hnízdí v 

nejvyšších polohách ekvádorských And. Pozoroval jsem 3 ex. pouze v  letu a za špatného počasí v 4000 

m n.m. u vysílačů za vesnicí Pichincha 4. dubna, hnízdící. 

Ostnák jihoamerický (Jacana jacana) – Muisne 1 ex., hnízdící. 

Koliha malá (Numenius phaeopus hudsonicus) – Musine, Pinta, Genovesa. Pozorování jednotlivců 

v průběhu celého pobytu na Galapágách, protahující/zimující. 

Břehouš aljašský (Limosa haemastica) – Muisne 1 ex., protahující. 

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) – Pinta, Genovesa, protahující/zimující.   

Jespák dlouhonohý (Calidris himantopus) – Muisne 1 ex., protahující/zimující. 

Jespák drobný (Calidris minutila) – Muisne 15 ex., protahující/zimující. 

Jespák aljašský (Calidris mauri) – Muisne 4 ex., protahující/zimující. 

Jespák písečný (Calidris alba) – Muisne, Santa Cruz, jednotlivci, protahující/zimující. 

Slukovec krátkozobý (Limnodromus griseus) – Muisne 1 ex. v hejnu kulíků bledých protahující/zimující. 

Pisík americký (Actitis macularius) – Muisne, Santa Cruz, protahující/zimující. 

Vodouš aljaššský (Tringa incana) – Santa Cruz, Pinta, Genovesa. Pozorování jednotlivců v průběhu 

celého pobytu na Galapágách, protahující/zimující. 

Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) – Muisne 2 ex., protahující/zimující. 
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Obr. 2. Kulík límcový (Charadrius collaris) Muisne, Esmeraldas, foto: Jakub Vlček. 

 

Obr. 3. Kulík tlustozobý (Charadrius wilsonia) Muisne, Esmeraldas, foto: Jakub Vlček. 
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Obr. 4. Ústřičník americký „galapážský“ (Haematopus palliatus galapagoensis) na galapážském ostrově 

Pinta, foto: Jakub Vlček. 

 

Obr. 5. Pisila čáponohá „karibská“ (Himantopus himantopus mexicanus) na galapážském ostrově Santa 

Cruz, foto: Jakub Vlček. 
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Bahňáci v Peru  

  Vojtěch Brlík  

Na české poměry obrovská země leží pod 

rovníkem na západním pobřeží jihoamerického 

kontinentu. Celou zemí prochází pás And, které 

vystupují až do 6768 m n. m. (vrchol Huascarán). 

Hory ovlivňují Peru velmi dramaticky. Na západní 

straně hřebene zabraňují přístupu srážek, tím zde 

vznikají pouště s nejsušším místem na světě – 

pouští Atacama – a naopak na východních svazích 

zamezují pohybu mraků směrem na západ. Tím se 

vytvořila druhově nejbohatší oblast na světě tzv. 

„hotspot“ – andské mlžné lesy (Butler 2015). 

Tomu nasvědčuje i fakt, že Peru je domovem pro 

více než 1800 druhů ptáků (Schulenberg et al. 

2010). Pro srovnání uvádím, že celková diverzita 

dosud zaznamenaných ptáků Jižní Ameriky je 

odhadována na necelých 3500 druhů (podle 

http://avibase.bsc-eoc.org). Na východní straně 

hor můžeme nalézt horské mlžné lesy, horské 

deštné lesy a především nížinné deštné lesy. 

V neposlední řadě v jižní části peruánských And 

vznikla rozlehlá náhorní plošina Altiplano, která 

se svými necelými 4000 m n. m. pokračuje dále 

přes celou Bolívii. Hory však nejsou jediný faktor 

ovlivňující biotu země. Neméně důležitý je také 

Humboldtův proud, který přináší z Antarktidy 

podél pobřeží studenou okysličenou vodu, 

podporující růst řas, jimiž se živí kryl a tím ryby, 

které tvoří hlavní složku potravy mořských ptáků.  

 Na cestě po Peru jsme navštívili téměř 

všechny biotopy (společně se Zdeňkem Tyllerem). 

Ihned po příletu do hlavního města Limy jsme 

vyzkoušeli pozorování ptáků přímo v městských 

parcích a byli jsme mile překvapeni druhovou 

bohatostí (Grim 2013). U turistického pobřeží 

Limy jsem viděl několik pisíků amerických 

(Actitis macularius), kteří jsou v prostém šatu 

téměř k nerozeznání od evropských pisíků 

obecných (Actitis hypoleucos). Bohužel, 

z bahňáků jsem na tomto místě měl štěstí 

pozorovat pouze tento druh. Z mořských ptáků 

jsem viděl kormorána neotropického 

(Phalacrocorax brasilianus), pelikána hnědého 

(Pelecanus occidentalis) či tereje guánového (Sula 

variegata).  

 Další místo, které jsme navštívili, bylo na 

bahňáky o poznání pestřejší. Jednalo se o Národní 

rezervaci Paracas, která chrání pobřežní a 

oceánské biotopy. Na pobřeží této rezervace jsem 

pozoroval jespáky srostloprsté (Calidris pusilla, 

obr. 1), desítky kameňáčků pestrých (Arenaria 

interpres), početné kolihy malé (Numenius 

phaeopus), kulíky kanadské (Charadrius 

semipalmatus), ústřičníky americké (Haematopus 

palliatus), ústřičníky tmavé (Haematopus ater), 

vodouše břehoušovité (Tringa semipalmata), 

vodouše velké (Tringa melanoleuca) a vodouše 

žlutonohé (Tringa flavipes). Mimo pozorování 

bahňáků jsme navštívili také jednu z ostrovních 

kolonií mořských ptáků. Na všech 40 koloniích 

v Peru hnízdí dohromady dle Duffyho (1994) 

neuvěřitelné čtyři miliony párů těchto druhů: 

kormorán guánový (Phalacrocorax 

bougainvilliorum), kormorán rudonohý 

(Phalacrocorax gaimardi), pelikán hnědý, rybák 

inka (Larosterna inca), terej guánový a tučňák 

Humboldtův (Spheniscus humboldt). 

 Po přesunu dále na jih směrem do And jsme 

se zastavili v okolí města Mollendo, kde se 

nachází podél pobřeží oceánu mělké slané nádrže 

a ústí řeky Mejia. V této lokalitě jsem pozoroval 

opět hojné kolihy malé a ústřičníky. Mimo to i 

dytíka bledého (Burhinus superciliaris, obr. 2), 

lyskonohy dlouhozobé (Steganopus tricolor) a 

pisily čáponohé (Himantopus himantopus) mezi 

desítkami vodoušů velkých a žlutonohých. Ovšem 

mezi největší zážitky počítám pozorování asi 

tisícovky kulíků bledých (Pluvialis squatarola) a 
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několika tisíců jespáků písečných (Calidris alba).  

Všichni ptáci se zdržovali na pásu pobřeží o délce 

asi 400 metrů v místech, kde vtékala rozvodněná 

řeka Mejia do oceánu a tvořila na živiny a smrad 

bohatou brakickou vodu plnou ryb a korýšů. Toto 

pozorování, obzvláště periodické posuny mas 

jespáků písečných v rytmu vln, mi zůstane na 

dlouhou dobu vryto do paměti.  

 Poslední navštívenou lokalitou s bahňáky se 

stala výše zmiňovaná náhorní plošina Altiplano 

v okolí města Juliaca u jezera Titicaca. Zde jsem 

pozoroval bahňáka bezodtokých travnatých „pun“ 

(Wikipedia 2015, obr. 3). Čtenáře časopisu 

Vanellus jistě potěší, že se jednalo o čejku 

andskou (Vanellus resplendens, obr. 4). Pro 

zajímavost bych zmínil, že od epigamních projevů 

po chování při sběru potravy, byl tento druh úplně 

shodný s naší čejkou chocholatou (Vanellus 

vanellus). Jediným rozdílným znakem bylo 

zbarvení a hlas tokajících jedinců (Mata et al. 

2006).  
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Obr. 1. Jespáci srostloprstí (Calidris pusilla), Paracas, 21. 1. 2015, foto: Vojtěch Brlík.  

http://www.birdlife.cz/ptacisvet.html
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Obr. 2. Dytík bledý (Burhinus superciliaris), Mollendo, 10. 2. 2015, foto: Zdeněk Tyller. 

 

Obr. 3. Bezodtoká oblast pun na náhorní plošině Altiplano ve 4200 m n. m., Chivay, 7. 2. 2015, foto: 

Vojtěch Brlík. 

 

Obr. 4. Čejka andská (Vanellus resplendens), nejvýraznější pták náhorních plošin, Cabanaconde, 5. 2. 

2015, foto: Zdeněk Tyller. 
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Kroužkování bahňáků na jezeře Kuyucuk v Turecku 

  Jakub Vrána, Jakub Hlaváček
 

Jezero Kuyucuk leží na náhorní plošině ve výšce 

cca 1670 m n. m. asi jeden kilometr od 

stejnojmenné vesnice v severovýchodním Turecku 

nedaleko arménských hranic. Jedná se o zajímavé 

místo, na jehož vzniku se podílela mimo jiné 

sopečná činnost a dopad meteoritu. Ornitolog si 

však spíše než geomorfologických pokladů 

všimne ptactva. Tato mělká vodní plocha, ve které 

nenajdete prakticky žádné ryby, je skutečným 

rájem pro vrubozobé, brodivé, bahňáky a další 

opeřence. 

 Díky svému ornitologickému významu se 

lokalita stala místem chráněným Ramsarskou 

úmluvou a dočkala se díky tomu i praktické 

ochrany v podobě "strážce", jež vyháněl pastevce 

a jejich dobytek z rákosin kolem jezera. Bohužel 

v době, kdy jsme se na lokalitu dostali my (přelom 

srpna a září 2013), byl tento muž dlouhodobě 

indisponován, takže krávy už z jara spásly velkou 

část litorálního porostu a tím jsme nejen my přišli 

nejméně na rok o hnízdící kachnici bělohlavou 

(Oxyura leucocephala). Naštěstí další významný 

předmět ochrany - husice rezavá (Tadorna 

ferruginea) zachovala tomuto místu věrnost.  

Jezero totiž slouží jako tahová zastávka až 20 000 

jedinců tohoto druhu (více jak 10 % celosvětové 

divoké populace). Spočítat všechny námi 

pozorované zástupce tohoto druhu bylo v daných 

podmínkách prakticky nemožné, odhady 

zkušenějších tureckých kolegů se pohybovaly 

kolem 10 000 jedinců. Jejich volání při rozletu 

vždy podtrhlo romantiku časného rána a prvních 

kontrol u sítě. Na Kuyucuku je totiž jedna ze tří 

terénních kroužkovacích stanic spravovaných 

ochranářsky-výzkumnou organizací Kuzey Doga, 

která se kromě ptáků věnuje například i velkým 

šelmám v této části Turecka. 

 Vybavení stanice bylo poměrně spartanské. 

Ve větší ze dvou budov se kroužkovalo a na vařiči 

připravovalo jídlo. Menší pak sloužila ke spánku a 

odpočinku. Už v době příjezdu tu na nás čekala 

trojice místních ornitologů, zdejší dobrovolníci a 

sympatický Jihoafričan Mike. V Turecku totiž 

není kroužkování příliš rozšířené a proto rádi 

přijímají i kolegy z jiných států. Hned při první 

kontrole jsme měli štěstí na mladého rybáka 

bělokřídlého (Chlidonias leucopterus). Ti zde 

stejně jako rybáci bahenní (Chlidonias hybrida) 

létali každý den hojně nad vodou i nad blízkými 

poli. Odchytit alespoň jednoho z nich se však 

povedlo jen první den. Brzy se v sítích objevili 

také bahňáci. Hned ze začátku jsme měli štěstí na 

prvního jespáčka ploskozobého (Calidris 

falcinellus), kterých jsme za celý pobyt 

okroužkovali 11.  V tamních podmínkách je 

mnohem větší vzácností kameňáček pestrý 

(Arenaria interpres), jehož výskyt není v této 

oblasti běžný. Trochu smůly jsme měli 

s vodoušem malým (Xenus  cinereus) a bekasinou 

větší (Gallinago media). Oba druhy byly 

odchyceny jen pár dní před naším příjezdem a 

poté již ne. "Spokojit" jsme se tak museli s nám 

dobře známými vodouši kropenatými (Tringa 

ochropus), bahenními (Tringa glareola) a 

bekasinou otavní (Gallinago gallinago). 

Nejhojnější tu však byli jespáci řady druhů.  

 Nejvíce jsme se během kroužkování i při 

pozorování setkávali s jespákem malým (Calidris 

minuta), častý byl rovněž jespák křivozobý 

(Calidris ferruginea), zatím co jespáky obecné 

(Calidris alpina) a šedé (Calidris temminckii) 

jsme potkávali jen zřídka. Jespák bojovný 

(Calidris pugnax) byl odchycen až na závěr 

v počtu tří jedinců. Pomyslný titul „největšího 

provokatéra“ tak zůstal pouze pisilám čáponohým 

(Himantopus himantopus). Ty se sice prakticky 
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pořád pohybovaly blízko sítí, ale vždy se jim 

nakonec mistrně vyhnuly.  

 Jinak tomu však bylo u řady dalších zástupců 

ptačí říše - jmenujme třeba čírku obecnou (Anas 

crecca), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), 

skřivánka krátkoprstého (Calandrella 

brachydactyla), kavku obecnou (Corvus 

monedula), břehuli říční (Riparia riparia) a 

strnada zahradního (Emberiza hortulana). 

Zajímavý byl odchyt několika konipasů lučních 

předoasijských (Motacilla flava feldegg) a 

jednoho křížence mezi tímto druhem a konipasem 

citronovým (Motacilla citrinea). Potěšilo i několik 

vlaštovek obecných (Hirundo rustica) se znaky 

poddruhu transitiva. Jednu večerní kontrolu 

zpříjemnil nárazový odchyt 25 táhnoucích strnadů 

lučních (Milaria calandra). Několikasethlavé 

hejno špačků růžových (Pastor roseus) oproti 

tomu zůstalo jen u hledání potravy v loukách 

kolem jezera a sítím se vyhnulo.  

 Za zmínku rozhodně stojí také čistě 

pozorovací výpravy kolem jezera. Zatímco 

pelikáni bílí (Pelecanus onocrotalus) byli 

vyloženě plaší a většinou jsme je viděli jen mizet 

v oblacích, dva mladí motáci stepní (Circus 

macrourus) se přiletěli naopak podívat blízko. Na 

hladině jezera přitom poklidně plavali lžičáci 

pestří (Anas clypeata), zrzohlávky rudozobé 

(Netta rufina), ostralky štíhlé (Anas acuta), 

potápky rudokrké (Podiceps grisegena) 

s černokrými (Podiceps nigricollis) a rackové 

arménští (Larus armenicus). Vzácností bylo pro 

nás též pozorování jednoho racka tenkozobého 

(Larus genei). V mělčinách na kraji jezera lovili 

jeřábi popelaví (Grus grus), čápi bílí (Ciconia 

ciconia), volavky popelavé (Ardea cinerea) a 

kolpík bílý (Platalea leucorodia). Poslední větší 

rákosí potom poskytovalo úkryt ibisům hnědým 

(Plegadis falcinellus). Z dosud nezmíněných 

bahňáků je dobré vzpomenout na tenkozobce 

opačné (Recurvirostra avosetta), kulíky písečné 

(Charadrius hiaticula) či břehouše černoocasé 

(Limosa limosa). V oranžovém pobřeží tvořeném 

husicemi se dala najít i malá skupinka kolih 

velkých (Numenius arquata). Na stepích 

táhnoucích se daleko za obzor se zase dala 

zaznamenat káně bělochvostá (Buteo rufinus), orel 

nejmenší (Aquila pennata), ostříž lesní (Falco 

subbuteo) a sup mrchožravý (Neophron 

percnopterus). 

 Vedle opeřenců je Kuyucuk zajímavou 

lokalitou i pro obojživelníky. Nejhojnějším 

druhem tu je zřejmě ropucha zelená (Bufotes 

viridis). Bahnité okraje jezera jsou přes léto 

domovem pro desítky až stovky skokanů 

maloasijských (Rana macrocnemis) a jednou se 

nám podařilo najít i noční blatnici syrskou 

(Pelobates syricus), jež se v Evropě nevyskytuje.  

 Opeřenci jezera Kuyucuk patří ke klenotům 

ptačí pokladnice turecko-arménského pomezí. 

Společně se stepokury písečnými (Pterocles 

orientalis) z údolí řeky Aras, orlosupy bradatými 

(Gypaetus barbatus) horských masivů pod 

Kavkazem a strnady černohlavými (Emberiza 

melanocephala) skalnatých stepí u Karsu tvoří 

nezapomenutelný fragment skutečné divočiny a 

volné přírody našeho světa.      

Jezero Kuyucuk s odlétajícími husicemi rezavými (Tadorna feruginea), foto: Jakub Hlaváček. 
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Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) zde významně protahuje, foto: Jakub Hlaváček. 

 

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) je zde poměrně vzácný migrant, foto: Jakub Hlaváček. 
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Ze zimoviště kolihy tenkozobé (Numenius tenuirostris) 

  Vojtěch Kubelka, Jakub Vlček, Aleš Vondrka, Klára Singer & Hynek Matušík 

Je vlahý únorový večer roku 2015 na 

jihozápadním marockém pobřeží. Pomalu se 

začíná smrákat a mračna plná deště získávají 

tmavší barvu. Několik kilometrů ve vnitrozemí je 

zatím klid. Malá políčka se střídají s kamennými 

zídkami sem tam lemovanými trnitými keříky a 

ojedinělou palmou, zemědělská krajina plynule 

přechází v nedalekou vesnici. Malý chlapec za 

stálého pohupování nohou veze na oslíkovi 

plastové kanystry plné vody. Za dřevěným pluhem 

se ještě lopotí Maročan středního věku 

s americkou kšiltovkou na hlavě. Kombinace vola 

a dromedára dohromady v zápřahu vypadá 

vskutku nezvykle a přitom tak typicky, jako by to 

vlastně ani nemohlo být jinak. Pětice 

středoevropanů v terénním automobilu Dacia 

Duster se pomalu proplétá mezi kamennými 

zídkami a zjevně hledá místo k noclehu. 

V rozšíření cesty poblíž květnatého úhoru za zdí 

auto zastavuje, světla zhasínají, a pět postav záhy 

stojí na prašném plácku. Šero se mění v tmu, a ta 

je jasně prořezávána houkáním několika sýčků 

obecných i nedalekým tesklivým tokem páru dytíků 

úhorních. Tuto jedinečnou atmosféru již našinec 

doma bohužel nezažije. „Tady přespíme.“ 

 Kolihu tenkozobou (Numenius tenuirostris), 

nejvzácnějšího, možná vyhynulého bahňáka 

západního Palearktu (Cramp & Simmons 1983, 

del Hoyo et al. 1996, BirdLife International 2004, 

Delany et al. 2009), není třeba dlouze 

představovat. Již jen na stránkách časopisu 

Vanellus byla tomuto druhu věnována značná 

pozornost a jméno kolihy tenkozobé se jím vine 

jako červená nit (Šírek 2009, Kubelka 2010, Vlček 

2010, Vrána 2010, Chmel 2011a, b, Šálek 2013, 

2014). Téměř neznámá hnízdiště (Gretton et al. 

2002, Šálek 2014) učinila druh takřka mytickým, 

přestože známá zimoviště ve středomoří hostila 

stále se zmenšující počty kolih tenkozobých až do 

konce 20. století (Gallo-Orsi & Slender-billed 

Curlew Working Group 2002). Přes několik méně 

či více věrohodných pozorování v posledních 

letech a navzdory intenzivnímu hledání (Cleeves 

et al. 2009) řady expedic na zimovištích i 

známých průtahových zastávkách okolo roku 2010 

(Vlček 2010, Chmel 2011a, b) zůstává posledním 

potvrzeným výskytem kolihy tenkozobé záznam 

v dubnu 2001 z Maďarska (BirdLife International 

2015). Druh například nepatří do avifauny ČR, 

odkud byl na základě podrobné revize preparátů a 

pozorování vyřazen (Mlíkovský 2004). Ještě 

zajímavější je příběh z Velké Británie, kde byl 

jediný záznam kolihy tenkozobé po pečlivém 

zvážení nejprve schválen (Lewington 2002) a 

později vyřazen na základě revize identifikačních 

kritérií kolih tenkozobých a variability kolih 

tenkozobých i velkých (BOU Records Committee 

2014, Collinson et al. 2014, Corso et al. 2014). 

 Po třech dnech zajímavého putování podél 

marockého pobřeží k severu (obr. 1–3), během 

něhož jsme v přímořských lagunách pozorně 

prohlíželi desítky kolih velkých (Numenius 

arquata) a kolih malých (Numenius phaeopus), se 

před námi otevřel výhled na mokřad Merja Zerga 

(obr. 4), nejznámější historické zimoviště kolihy 

tenkozobé na světě. Na tomto místě bylo 

potvrzeno 29 výskytů kolih tenkozobých 

(jednotlivci či malé skupinky) až do roku 1995 

(van den Berg 1990, Gallo-Orsi & Slender-billed 

Curlew Working Group 2002). Přestože zde 

koliha tenkozobá nebyla dvacet let spolehlivě 

pozorována, cítíme rozechvění, když přikládáme 

dalekohledy k očím a skenujeme první pastviny 

poblíž sítinových bažin na břehu této rozsáhlé a 

mělké vnitrozemské laguny spojené s Atlantikem. 

Avšak nic podezřelého. Několik skupinek kolih 

velkých, hodně dalších bahňáků, koně, pohublý 

dobytek a místně roztrhané igelitové ploty (obr. 5, 
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obr. 6). V tomto duchu se odvíjela celé naše 

dvoudenní prozkoumávání lokality.  

 Naše návštěva mokřadu Merja Zerga 

rozhodně nebyla nudná, což dokazuje např. 

pozorování více než 13 000 ex. bahňáků (tab. 1), 

avšak před 25 lety mohla být ještě dramatičtější, 

jak dokládá zápis z deníku Forsten & Numminen 

(2012) ze dne 6. 12. 1989:  

 „Za úsvitu jsme přijeli k jezeru. Cestou jsme 

měli sýčka obecného (Athene noctua). Blízko věže 

jsme viděli tři kalouse jednobarvé (Asio capensis) 

létající a sedící na zemi. Byla stále spíše tma a 

pršelo, dojeli jsme k pobřeží zkontrolovat bahna 

v zóně přílivu. Několik rybáků a racků. Déšť ustal 

okolo osmé a my jsme začali prohledávat 

severovýchodní okraj Merja Zerga. Šest dropů 

malých (Tetrax tetrax) a dvě křepelky obecné 

(Coturnix coturnix) vylétli před námi. Viděli jsme 

několik skupin kolih, ale bez jakékoliv menší mezi 

nimi. Poté nás začali následovat dva malí chlapci, 

ale nerušili naše hledání. 

 V 11:10 jsme opouštěli oblast s úmyslem 

zkusit štěstí jižně od řeky. Najednou nás minulo 

hejno kolih, ve kterém jsme viděli kolihu 

tenkozobou. Hejno přistálo severně od jezera a 

chvíli zde odpočívalo. Koliha tenkozobá spala 

většinu času, dokonce i když ostatní kolihy byly 

ostražité. Sledovali jsme ptáka nejprve z 500 m a 

později z 300 m, odkud jsme byli schopni potvrdit 

jednotlivé znaky opeření. O deset minut později 

něco (výstřely?) vyrušilo hejno a kolihy odlétly 

k západu. Kolihy brzy změnily směr a letěly na 

sever a na východ, ale koliha tenkozobá 

pokračovala na západ a poté k jihu. Letěla okolo 

severní části jezera. Sledovali jsme ji po celou 

dobu pomocí našich stativových dalekohledů. 

Jakmile dolétla na východní stranu jezera, asi 

1 km jižně od místa, kde jsme stáli, najednou 

začala kličkovat a o několik vteřin později jsme 

zaslechli výstřely. Brzy poté, co pták přiletěl blíže 

k nám, jsme si všimli, že jeho pravá noha volně 

visí, očividně zlomená blízko těla. Kolize 

tenkozobé rozhodně noha nevisela během 

dřívějšího pozorování. Předtím jsme během 

hledání slyšeli výstřely několikrát a z dálky 

zahlédli tři lovce, kteří vypadali jako místní. 

 Koliha tenkozobá přistála asi 200 m západně 

od místa, kde předtím odpočívala, a zůstala 

ostražitá po dobu několika minut. Protože pták byl 

asi 600 m od nás a za trávou, nemohli jsme vidět 

zraněnou nohu. Avšak pták vůbec nechodil. Jeden 

z lovců v tričku, nesoucí mrtvou kachnu, 

pravděpodobně samici lžičáka pestrého (Anas 

clypeata), se poté přiblížil ke kolize tenkozobé. 

Načež koliha odlétla na východ, prolétaje 

nedaleko od nás. Zraněná noha stále visela pod 

tělem, ale neviděli jsme jiná zranění a let byl 

normální. Pták přistál asi 1 km východněji 

v travnaté ploše. Znovu jsme ho již nedohledávali, 

protože jsme se báli, že vyrušený pták by mohl 

opět letět přes jezero. Avšak vzhledem k velkému 

množství místních v této oblasti se obávám, že pták 

neměl klid příliš dlouho.“ 

 Během 14 dní v předjaří roku 2015 jsme na 

svém putování Marokem pozorovali 30 druhů a 

více než 16 900 jedinců bahňáků (tab. 1). 

Většinou to byli jednotlivci či desítky ptáků, ale 

například 477 pisil čáponohých (Himantopus 

himantopus) na odsolovacích nádržích Douar 

Jouamaa nebo 2 600 tenkozobců opačných 

(Recurvirostra avosetta) a 1 550 kulíků bledých 

(Pluvialis sqatarola) na mokřadu Merja Zerga se 

nám rozhodně postaralo o vskutku nevšední 

pozorování. Na pastvinách severního okraje 

tohoto mokřadu jsme také 23. 2. 2015 pozorovali 

skupinku 13 čejek chocholatých (Vanellus 

vanellus), z nichž část již tokala na zemi a jeden 

samec dokonce hloubil důlek. Merja Zerga je 

nejjižnějším hnízdištěm tohoto druhu v Maroku a 

severní Maroko jedinou hnízdní oblastí v celé 

severní Africe (Cherkaoui & Hanane 2011). 

 Vedle řady přímořských lokalit jsme 

navštívili i poušť (obr. 7) na jihovýchodě země a 

Vysoký Atlas. Maroko tvoří mozaiku řady 
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diametrálně odlišných prostředí od pobřeží po 

velehory nebo od cedrových lesů po pouštní duny 

Sahary a nabízí zájemci o přírodu pestrou paletu 

jedinečných zážitků. 

  

 

 Každému rozumnému bahňákáři je jasné, že 

šance opětovného zjištění kolihy tenkozobé se 

pomalu, ale velmi přesvědčivě blíží nule. Avšak 

prostory ruských bažinatých rovin i okolí 

Středozemního moře jsou nesmírně rozsáhlé a 

řadě ornitologů i pozorovatelů to stále nedá spát, 

co kdyby… A to je dobře. 

 

 

Obr. 1. Dytíci úhorní (Burhinus oedicnimus), Tamri, 21. 2. 2015, foto: Vojtěch Kubelka
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Obr. 2. Slaná jezírka de Sidi Moussa-Oualidia plná bahňáků, 22. 2. 2015, foto: Vojtěch Kubelka. 

 

Obr. 3. Místní stařenka s naloženým oslíkem na slanisku, 22. 2. 2015, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Obr. 4. Celosvětově známý mokřad Merja Zerga, 24. 2. 2015, foto: Vojtěch Kubelka. 

 

Obr. 5. Vyhublá kráva na okraji mokřadu, jen ten kalous jednobarvý (Asio capensis) chyběl k dokreslení 

obrázku jako z určovací příručky, 24. 2. 2015, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Obr. 6. Igelitové ploty, nešvar moderní doby, Merja Zerga, 24. 2. 2015, foto: Vojtěch Kubelka. 

 

Obr. 7. Účastníci expedice na Taglid Track, v poušti jižně od Atlasu, 28. 2. 2015, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Tab. 1. Navštívené lokality 

 

č. lokalita GPS souřadnice datum návštěvy 

1 Agadir, ústí řeky 30°21'40.04"S  9°35'18.54"Z 19.2.2015 

2 Taghazout, pobřeží 30°32'47.54"S  9°43'3.38"Z 19.2.2015 

3 Tamri, ústí řeky 30°42'33.33"S  9°51'21.14"Z 19.2.2015 

4 Diabat, ústí řeky 31°29'2.07"S    9°45'53.24"Z 20.2.2015 

5 Aquermoud, laguna 31°48'0.27"S    9°34'32.17"Z 20.2.2015 

6 Souira Kedima, ústí řeky 32° 1'54.64"S   9°20'37.75"Z 20.2.2015 

7 Hrara, zemědělská krajina 32°21'32.72"S  9°16'22.92"Z 21.2.2015 

8 El Beddouza, pobřeží 32°32'30.50"S  9°17'4.22"Z 21.2.2015 

9 Oualidia, laguna 32°44'24.57"S  9° 1'59.41"Z 21.2.2015 

10 Mohammed ben Ahmed, zemědělská krajina 32°51'49.72"S  8°51'13.89"Z 21.2.2015 

11 Douar Jouamaa, odsolovací nádrže 32°57'20.68"S  8°46'23.24"Z 22.2.2015 

12 Sidi Moussa, laguna 32°58'42.55"S  8°44'52.18"Z 22.2.2015 

13 Douar el Khemamia, nádrže 33° 0'5.41"S     8°43'29.65"Z 22.2.2015 

14 Tamesna, zemědělská krajina 33°44'54.98"S  6°54'40.12"Z 23.2.2015 

15 Youssoufia, zaplavená pole 33°59'6.43"S    6°47'34.28"Z 23.2.2015 

16 Merja Zerga, mokřad 34°50'55.49"S  6°16'6.31"Z 23.–24.2.2015 

17 Zaida, horská poušť 32°47'22.14"S  4°55'38.20"Z 25.2.2015 

18 Rissani, poušť 31°17'48.60"S  4°11'39.74"Z 26.2.2015 

19 Merzouga, pouštní jezero 31° 5'0.92"S     4° 3'33.25"Z 27.2.2015 

20 Yasmina 31°14'19.60"S  4° 5'30.41"Z 27.2.2015 

21 Freija, vyschlá řeka 30°29'24.89"S  8°47'13.94"Z 3.3.2015 

22 Sous Massa, Sidi Binzarne, řeka 30° 2'30.22"S   9°38'39.51"Z 3.3.2015 

23 Sidi R'bat, zemědělská krajina 30° 4'26.68"S   9°37'55.86"Z 3.3.2015 

24 Agadir, letištní parkoviště 30°19'54.07"S  9°24'37.44"Z 4.3.2015 

 

 

Hynek a Kuba na zimovišti kulíků hnědých pod vysokým Atlasem, Zaida, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Tab. 2. Pozorované druhy bahňáků a jejich početnost na jednotlivých lokalitách během expedice 

v Maroku 19.2.–4.3. 2015. 

druh (česky, 

latinsky) 

č. lokality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 suma 

koliha velká Numenius arquata 3        12   32    29         76 

koliha malá Numenius phaeopus  1    1   7   6    1     1    17 

koliha sp. Numenius sp.                 11     29                         40 

běhulík plavý Cursorius cursor                  1  2     3 

dytík úhorní Burhinus oedicnimus       4   5  6  1  1    1   4 2 24 

pisila čáponohá Himantopus 

himantopus 

   66     105  477  20  2          670 

tenkozobec opačný Recurvirostra 

avosetta 

        20  42     2600         2662 

ústřičník velký Haematopus 

ostralegus 

        6                6 

čejka chocholatá Vanellus vanellus                78         78 

kulík bledý Pluvialis squatarola         80  21 60 150   1550         1861 

kulík zlatý Pluvialis apricaria         8  94              102 

kulík hnědý Eudromias 

morinellus 

                15        15 

kulík písečný Charadrius hiaticula    5 2    75  65     85         232 

kulík říční Charadrius dubius    4 4              5      13 

kulík mořský Charadrius 

alexandrinus 

    4      30              34 

břehouš 

černoocasý 

Limosa limosa     1      198        5      204 

břehouš rudý Limosa lapponica            59    84         143 

kamenáček pestrý Arenaria interpres     20    30  9 6    10         75 

jespák obecný Calidris alpina         300  355              655 

jespák křivozobý Calidris ferruginea           214              214 

jespák písečný Calidris alba     140   15 20  52              227 

jepsák šedý Calidris temminckii           1              1 

jespák malý Calidris minuta           12              12 

jespák bojovný Calidris pugnax           261  2      9      272 

bekasina otavní Gallinago gallinago           1    1    1      3 

bekasina větší Gallinago media    1                     1 

vodouš rudonohý Tringa totanus 4   5 10    105  115 25             264 

vodouš kropenatý Tringa ochropus    4 4      4        1      13 

vodouš bahenní Tringa glareola           1              1 

vodouš šedý Tringa nebularia    6     1  7  3            17 

pisík obecný Actitis hypoleucos 1 1 2 7     1       1   1   1   15 

menší bahňáci                           150     8800                 8950 
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Pisila čáponohá a několik zajímavostí z počáteční fáze vodění mláďat 

  Pavel Ondra 

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) patří 

k poněkud exotičtějším druhům naší fauny (Hudec 

& Šťastný 2005) a pozorování těchto ptáků při 

hnízdění a vodění mláďat patří k mimořádným 

zážitkům. O některých jsem se již zmiňoval dříve 

(Ondra 2008, 2013a, 2013b, 2014). Dnes bych se 

chtěl vrátit k jednomu aspektu raného vodění 

mláďat, který se mi jevil z počátku jako náhodný, 

avšak s přibývajícím množstvím pozorování jsem 

dospěl k názoru, že níže popisované chování ve 

vztahu mláďat a rodičů se zdá být běžnější, než 

jsem původně očekával.  

 Při mnoha pozorováních mě zaujalo, jak při 

vstávání dospělé pisily z hnízda zůstávají mláďata 

ještě delší dobu „zavrtaná v peří“ svých rodičů a 

z břišní partie dospělce vyčnívají jen nožičky 

jednoho nebo několika mláďat. V mnoha 

případech se stává, že si dospělý pták opět velmi 

opatrně sedne, aniž by mláďata opustila svůj teplý 

úkryt. Pokud se však dospělý pták rozhodne 

opustit hnízdo např. z důvodu výměny partnerů 

nebo v případě vyrušení a postaví se, vypadávají 

mláďata ještě nad hnízdem nebo v jeho těsné 

blízkosti. Může dojít i k situaci popsané 

v předchozím čísle tohoto časopisu (Ondra 2014), 

že se čerstvě vylíhnuté mládě v nepříznivých 

podmínkách již nedokáže vrátit zpět do hnízda a 

následně uhyne. Mimořádně nebezpečné jsou 

terénní nerovnosti v těsné blízkosti hnízda, které 

se objeví např. po opadu vodní hladiny.  

 Podobné chování pokračuje i po opuštění 

hnízda a zdá se, že přispívá k lepší pohodě 

mláďat. 

 V této souvislosti si dovolím citovat několik 

poznámek ze svého terénního zápisníku 

k pozorování dne 7. 6. 2013, týkajícího se mláďat 

ve třetím dni života již po opuštění hnízda. 

„Adultní pisila klečí jako vždy běháky dopředu a 

z vaku visí další, relativně velké čtyři nohy, na 

kterých se evidentně nestojí. Často se zvednou a 

houpou nebo jen občas trochu kymácejí. Od 

začátku jejich pozorování se za cca 10–15 minut 

dospělá pisila zvedla a z vaku vypadla všechna tři 

její mláďata.“  

 Při bližším zkoumání dokumentačních 

fotografií se zdá, že v terénních poznámkách 

uvedený „vak“ je pouze prostor, který umí dospělá 

pisila vytvořit pod křídly po jejich přitlačení 

k tělu. Je otázkou, zda pisila dokáže této možnosti 

v případě potřeby využít a mláďata v tomto 

prostoru podržet, případně je takto i přenést na 

jiné místo. Z citace však také vyplývá, že jedno 

mládě bylo ve vaku ukryto tak dobře, že mu 

nečouhaly ani nožičky. Dokumentační fotografie 

pořízené teleobjektivem na značnou vzdálenost 

vytvářejí poněkud zkreslený dojem, že nožičky 

mláďat visí z břišní partie dospělé pisily 

celoplošně. 

 Následující dvě fotografie pořízené v průběhu 

jedné vteřiny zachycují pouhé nadzdvihnutí 

dospělé pisily, aby umožnila přístup vracejícímu 

se mláděti pod svá křídla. Mládě, které zůstalo 

pod křídlem, se tentokrát vzápětí opřelo 

nožičkama o zem. Ani z čelního pohledu však 

není na mládě pod křídlem dobře vidět. 
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 Očekával jsem, že se nám podaří k tomuto 

poměrně častému a snadno pozorovatelnému jevu 

najít oporu a vysvětlení v odborné literatuře, 

bohužel se však podařilo dohledat pouze dvě malé 

výjimky týkající se uvedené problematiky. 

V jednom z těchto zdrojů (Sim & Vickerman 

2009) je pouze zmínka, že "...pokud je dospělý 

pták náhle vyrušen při zahřívání mláďat, 

jednoduše pod křídly přimáčkne mláďata k tělu a 

poté uvidíš dvě dlouhé červené nohy utíkat pryč a 

čtyři krátké nožičky volně visící pod jeho tělem!", 

ve druhém (House 2014) je pouze fotografie bez 

dalšího komentáře. 

 Při jednom z posledních pozorování se mi 

podařilo zaznamenat a zdokumentovat i obrácený 

postup, kdy jedno z dříve vylíhnutých mláďat se 

po návratu z „vycházky“ vrací zpět pod křídlo 

napůl sedícího rodiče, který zbývající dvě mláďata 

stále, zřejmě křídly, přidržuje v poloze 

„čouhajících nožiček“. Jako nástupní ostrůvek mu 

svou vodorovnou polohou posloužil běhák rodiče.  

 U ptačích mláďat je nutné a běžné, že je 

rodiče ještě po určitou dobu zahřívají a chrání 

před nepříznivými povětrnostními vlivy do doby, 

než jsou sama schopna těmto vlivům odolávat. 

Mláďata bahňáků jsou však svým způsobem 

výjimečná hlavně tím, že k jejich osamostatnění 

dochází velmi brzy a v souvislosti se skutečností, 

že většina bahňáků hnízdí na zemi, můžeme např. 

u pisil pozorovat mláďata krátkodobě opouštějící 

hnízdo brzy po vylíhnutí. Tato strategie 

rozmnožování, kdy mláďata krátce po vylíhnutí již 

musí být samostatná a sama si vyhledávat potravu, 

je charakteristická pro řadu bahňáků.  

 Např. mládě vyklubané krátce před 20. 

hodinou večerní už druhý den ráno v 9:25 chodilo 

a postávalo vedle hnízda. Šlo však jen o krátké 

několikaminutové vycházky, jejichž délka a 

frekvence se neustále zvyšovaly. Další den už 

totéž mládě vyvíjelo jakousi počáteční snahu o 

vyhledávání a příjem potravy. A to je jeden 

z dalších znaků samostatnosti mláďat tohoto druhu 

krátce po vylíhnutí. 
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Vracející se kuře zamířilo pod levé křídlo a 

podle polohy čouhajících nožiček lze usuzovat, že 

se kuře pobývající dosud v tomto prostoru 

posunulo nebo bylo odtlačeno poněkud více 

dozadu. 
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Následující obrázek zachycuje dospělou pisilu 

při vstávání z hnízda, nejstarší mládě stojící na 

okraji hnízda, čouhající nožičky druhého mláděte 

pod pravým křídlem a jedno inkubované vejce.  

 

Na dalším obrázku pořízeném po uplynutí cca 

tří minut se pisila otočila asi o 90 stupňů doleva, 

zajímavé však je, že se otočilo i mládě pod 

křídlem, které bylo nožičkama dopředu a nyní je 

otočeno dozadu. 
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Mezi horní a dolní fotografií je zřetelný rozdíl 

v poloze čouhajících nožiček způsobený jejich 

kýváním a snaha druhého mláděte o pobyt 

v prostoru vytápěném rodičovským teplem. 

 

Fotografie byly pořízeny po 20. hodině, kdy 

se začalo citelně ochlazovat a bylo načase více 

zahřívat. Teplota vzduchu se v té době pohybovala 

kolem 16 °C. 
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Bylo by jistě zajímavé, avšak zřejmě příliš 

odvážné spekulovat o tom, že by pisily čáponohé 

přenášely mláďata pod křídly např. při úniku před 

predátory, jak naznačuje příspěvek Sim & 

Vickerman (2009) a jak to bylo popsáno u ostnáků 

(del Hoyo et al. 1996). Strategie přenášení mláďat 

do bezpečí byla popsána rovněž u sluky lesní 

(Scolopax rusticola). Tam se však jedná o 

přenášení letem s přitisknutím mláďat převážně 

pomocí nohou (např. Hudec & Šťastný 2005), což 

u dlouhonohé pisily asi nepřichází v úvahu. 

Popravdě řečeno si ani nedovedu představit, že by 

pisila se svými dlouhýma nohama dokázala 

v prostředí, kde žije, utéci čtyřnohému predátorovi 

jen po zemi i bez kuřat. Její dlouhé nohy musí 

nutně snižovat stabilitu a manévrovací schopnosti, 

a v případě přenášení mláďat pod křídly by se při 

útěku při prvním roztažení křídel všechna mláďata 

zřejmě stala kořistí. Takže i útěk s mláďaty pod 

křídly po zemi je velmi nepravděpodobný. 

Dokonce jsem za několik let pozorování u pisil 

nezaregistroval ani strategii „raněného ptáka“, 

přestože jsem tuto strategii zaznamenal u zdánlivě 

podobných tenkozobců opačných (Recurvirostra 

avosetta).  

Vlastní pozorování svědčí proti těmto úvahám 

a to při každém narušení teritoria jakýmkoliv 

predátorem ze vzduchu i ze země nebo člověkem. 

Pisila je bojovník, který bezvýhradně dodržuje 

zásadu, že nejlepší obrana je útok, a svým 

bojovým pokřikem a nasazením dokáže 

vyburcovat k útoku i ostatní hnízdící druhy ptáků, 

nejen bahňáky. Mláďata pak chrání jejich výborné 

mimikry a strnulý postoj. Zajímavé však bylo, 

když při jednom z pozorování vystartovala na 

blížícího se motáka pochopa (Circus aeruginosus) 

pisila sedící na čerstvě vylíhnutém mláděti a její 

místo zaujal po malé chvíli druhý partner 

pohybující se nablízku. Obě starší mláďata zaujala 

za této situace strnulou polohu mimo hnízdo 

v prostoru, kde se právě nacházela. Je však možné 

jednoduché vysvětlení, že sedící pisila spatřila 

motáka jako první. 

Napřímení rodiče a následná poloha ve stoje 

vedla podle mých pozorování k vypadnutí všech 

mláďat z „vaků“ vytvořených křídly. Můžeme 

však jen spekulovat o tom, zda vypadávají 

mláďata samovolně nebo se na jejich vypouštění 

podílí dospělá pisila povolením sevření křídel. 
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Zůstává tedy otázkou, nakolik je v populacích 

pisil čáponohých běžným jevem zahřívání mláďat, 

která jsou přitisknuta křídly rodiče vsedě nebo 

polosedě a nemají kontakt se zemí.   Protože se 

jedná o chování zaznamenané v Anglii (House 

2014), ČR (tento příspěvek) i Honkongu (Sim & 

Vickerman 2009), nepůjde zřejmě pouze o 

náhodnou záležitost, ale spíše doposud 

přehlíženou součást hnízdní biologie pisily 

čáponohé. Toto chování založené na vytvoření 

vzduchového polštáře, který do značné míry 

izoluje mláďata od zpravidla velmi vlhkého 

prostředí, je spolu s dlouhýma nohama pisil 

výbornou adaptací k většímu komfortu odchovu 

mláďat, ke zlepšení celkové energetické bilance 

při jejich zahřívání a brání prochladnutí mláďat 

v případech, kdy nastanou mimořádně studené a 

extrémně vlhké podmínky okolního prostředí. 

Nabízí se i další výhoda pro bahňáka, který 

hnízdí zpravidla na rozhraní souše a vodního 

živlu, často přímo těsně nad vodou, a nemůže ani 

tušit, jak se budou vyvíjet vodní poměry na 

hnízdišti za cca více než tři týdny, v době 

inkubace mláďat. Zvýšení hladiny vody v době 

bezprostředně následující po inkubaci vajec by 

mohlo mít zcela fatální následky, přestože je 

známo i přistavování a navyšování zaplavovaného 

hnízda v průběhu inkubace snůšky (Havlíček & 

Kubelka 2015). Mláďata pisil sice brzy plavou, 

avšak dlouhodobější prochladnutí by pro ně mohlo 

být kritické. Z výše uvedených vlastních 

pozorování se dá usuzovat, že pisily jsou i na toto 

období velmi dobře připraveny právě svou 

schopností vytvářet jakési křídelní „vaky“, ve 

kterých mohou zahřívat mláďata nad úrovní 

podmáčeného hnízda při zvýšené vodní hladině.    

Není těžké si představit, proč právě uprostřed 

této vodní pláně si na nepatrné vyvýšenince, na 

níž stojí pták vlevo, postavily pisily své hnízdo. 

Ochrana před predátory bude jistě na prvním 

místě, svou roli však určitě hraje i jistota a 

možnosti, které jim poskytují jejich dlouhé nohy. 
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 Návrat pod rodičovská křídla můžeme 

pozorovat i u jiných druhů bahňáků, než jsou 

pisily čáponohé. V roce 2013 jsem publikoval 

několik fotografií mladých kulíků říčních 

(Charadrius dubius), kteří se vraceli při 

signalizovaném nebezpečí nebo i bez zjevného 

důvodu (Ondra 2013). V letošním roce jsem měl 

možnost pozorovat tento jev i u čejky chocholaté 

(Vanellus vanellus), kde samice chrání všechna 

čtyři mláďata před nepříznivými podmínkami. 

 

V těchto případech se však jednalo o jakousi 

rodičovskou ochranu zejména proti nepříznivým 

vlivům teploty a srážek spojenou vždy 

s charakteristickým postojem rodičů i mláďat na 

zemi již mimo hnízdo, což je ve srovnání s výše 

popsaným chováním pisil čáponohých přece jen 

poněkud odlišné. 

 

Pohled na úspěšně vylíhlou a přežívající 

rodinku pisily čáponohé je pro bahňákáře vždy 

příjemný. Na obrázku z velké vzdálenosti je jeden 

rodič a tři mláďata, ve stáří asi 10 dní. 
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Bahňákářská pohoda však netrvala dlouho, 

když se na hnízdišti objevil nebezpečný predátor 

cca 1,5 h od pořízení předchozího záběru. 

Hnízdící bahňáci to nemají vůbec lehké, ale 

v jednotě je síla a všichni se do nezvaného 

návštěvníka svorně pustili velmi ostrými nálety, 

takže neměl k lovu dostatek klidu, dokud 

neopustil „jejich“ území. Tentokrát se lišce 

nepodařilo napáchat na sledovaných hnízdech 

žádné škody a snímek ji zachycuje již na ústupu 

v doprovodu „eskorty“ bahňáků. 

Za vydatnou pomoc při vyhledávání 

literárních pramenů a velmi cenné připomínky 

k hnízdní biologii pisil i některých dalších 

bahňáků děkuji kolegům Romanu Muláčkovi a 

Vojtovi Kubelkovi. 
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