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V noci krutý mráz a přes den rozpálený tetelící se vzduch a písečné bouře včetně prachových tornád – to 

je domov písečníka šedoprsého (Thinocorus orbignyanus) u jezera Jayuchaca (4 446 m n. m.) vprostřed 

peruánských And. Doprovodná fotografie k článku od str. 96, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Slovo úvodem 

Miroslav Šálek 

 

Je předposlední den roku 2017 a mně se dostává 

do rukou další, v pořadí již 12. číslo našeho 

klubového časopisu Vanellus. Nikdo nepochybuje, 

že je to zejména díky nezlomné vůli Vojty 

Kubelky, duchovního otce tohoto periodika, 

neúnavného motivátora většiny přispěvatelů i 

vrchního editora. A mně se nyní dostává milé 

příležitosti zhostit se alespoň stručné rekapitulace 

tohoto čísla, aby již zítra mohlo být v definitivní 

podobě rozesláno prvním nedočkavým čtenářům.  

Listovat na více než 100 stranách 

vyšperkovaných více než čtyřmi desítkami 

pěkných fotografií bylo příjemné a potěšující. 

Věřím, že toto číslo ani tentokrát nikoho 

nezklame, a to nejen svým rozsahem, ale i 

tematicky. Najdeme v něm neotřelé zápisy 

z nedávných bahňákářských akcí, cenné 

faunistické a kroužkovatelské příspěvky, 

metodickou inspiraci i cestovatelské reportáže. Je 

prostě opět z čeho vybírat.  

V úvodu se Jana Hronková vrací k členské 

schůzi konané na podzim 2016 na východočeské 

Rozkoši, která byla, ostatně jako vždy, úspěšná po 

stránce společenské i terénní. Co ale přetrvává a 

bylo bohužel příznačné i pro letošní schůzi 2017 

pořádané na třeboňském Hamru, je tradičně velmi 

nízká účast členů SVOB. Je to zvláštní a stále 

přemýšlíme, proč se tak děje. Je to velká škoda, 

protože jde o jednu z mála příležitostí, jak mohou 

v dnešní uspěchané době naši členové alespoň na 

krátkou chvíli osobně sdílet své zkušenosti, radosti 

a společně zavzpomínat. Snad se jednou blýskne 

na lepší časy! Druhým příspěvkem v tomto 

„zápisovém“ bloku je vzpomínka Evy Wozi 

Vozabulové na výroční členskou konferenci 

IWSG v roce 2016 do Irska. O příjemných 

chvílích strávených se zahraničními kolegy, ale i 

organizačních nedostatcích této každoroční 

slavnostní akce se už dočtete sami. V každém 

případě vítám, jak obě dámy pojaly své „zápisy ze 

schůzí“ jako neotřelé a odlehčené osobní zpovědi. 

Číslo, které právě prohlížíte, je z velké 

části věnováno tajemným slučkám, jejichž hnízdo 

viděl opravdu jen málokdo. A spatřit je sedící 

přikrčené na zemi mezi stébly někde v mokřině se 

podaří také jen při velké dávce štěstí. Štěstíčku se 

ale dá jít trochu naproti, byť s rafinovaným a tak 

trochu zákeřným využitím nejmodernější 

techniky, jak dokazují ve svém příspěvku Vojtěch 

Šťastný a Jan Myška. S jakými úspěchy lze hledat 

slučky nehybně přitisknuté k zemi pomocí 

termokamery, dočtete se v poutavé reportáži 

autorů, doplněné ilustrativními snímky. Jak 

dokumentují faunistické výsledky i systematický 

odchyt sluček, těchto milých tvorů u nás potěšeně 

přibývá (viz shrnující faunistické práce Michala 

Pakandla o výskytu sluček a dalších bahňáků v 

ČR), a to i v zimě (příspěvky Radka Lučana a 

Vojtěcha Šťastného). Jistě tak bude přibývat i 

šťastlivců, kterým se občas povede podobně 

pěkný záběr jako vítězi naší malé soutěže Milanu 

Frenclovi, který termokamerou při svých cestách 

za ptáky jistě vyzbrojen nebývá. Jeho úlovkem se 

můžete pokochat na přebalu tohoto čísla. 

Gratulujeme Milanovi i všem dalším úspěšným 

slučkařům v jejich úspěšném tažení za těmito 

bahňáky!  

Kroužkovatelé a vůbec všichni, kdož rádi 

bilancují, vřele uvítají shrnující ucelenou zprávu o 

kroužkování bahňáků v ČR v roce 2015 včetně 

zajímavých zpětných hlášení (zpracoval Jarda 

Cepák), stejně jako aktualizovaný výčet všech 

druhů bahňáků zastižených v České republice 

k 1. 1. 2017 z pohledu Faunistické komise ČSO 
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(připravil Jiří Šírek). Dozvíme se mimo jiné o 

potěšujícím trendu v počtu okroužkovaných 

bahňáků za posledních 10 let a významném podílu 

členů SVOB na této činnosti. Jen sluk bylo v roce 

2015 okroužkováno 111, vzácných bekasin 

větších dokonce 10!  

Žádný Vanellus se dnes už neobejde bez 

zpráv o mapování hnízdišť čejek chocholatých a 

aktualitách z našich ochranářských projektů 

zaměřených na tohoto našeho nejhojněji 

hnízdícího bahňáka (příspěvky sestavil Vojta 

Kubelka). Zejména jsem rád, že se databáze 

hnízdišť v ČR potěšitelně rozrůstala v roce 2016 a 

rozrůstá se koneckonců i nadále, čímž roste 

potenciál jejího využití v agroenvironmentálním 

opatření pro ochranu čejky chocholaté na orné 

půdě. Že jde skutečně o kolektivní dílo, svědčí 

předlouhý jmenovitý výčet všech 

spolupracovníků, kteří se do projektu mapování 

čejčích hnízdišť v roce 2016 zapojili a kterým 

patří naše vřelé poděkování. V tomto ryze 

ochranářsky zaměřeném bloku se objevují dva 

tipy na přímou ochranu hnízd bahňáků 

v zemědělské krajině – pomocí bambusových tyčí, 

které se nám osvědčily při vyznačování hnízd 

čejek s cílem chránit je před zničením 

zemědělskými pracemi na jaře a dále pomocí 

věrných maket vajec, jimiž polští ornitologové 

s úspěchem dočasně nahrazují reálné snůšky 

v často predovaných hnízdech kolih velkých 

(článek Lukáše Kadavy). Napadá mě, že právě 

Vanellus může poskytnout platformu pro živou 

diskusi a výměnu zkušeností s těmito, ale i dalšími 

způsoby individuální nebo systémové ochrany 

hnízdících bahňáků. Stačí studovat literaturu a 

podělit se o nabyté zkušenosti s ostatními čtenáři 

nebo se prostě jakýmkoliv způsobem zapojit do 

našeho dlouhodobého projektu na čejce 

chocholaté. 

Samozřejmě zde nemohu nezmínit dvě 

potěšující vlaštovky, o jejichž rostoucí počet 

v dalších číslech časopisu Vanellus bych se rád 

přimlouval. Jde o dvě komplexnější faunistické 

práce, a sice o hnízdění bekasiny otavní a vodouše 

rudonohého na Kolínsku (příspěvek Lukáše 

Kadavy) a studii o výskytu bahňáků v CHVÚ 

Senianske rybníky na východním Slovensku 

(připravil kolektiv čtyř spoluautorů pod vedením 

Sama Pačenovského). V prvém případě jde o 

první důkladnou a kvantitativně podloženou studii 

mapující historický vývoj regionálních populací 

obou druhů, ve druhém případě o zevrubnou práci 

shrnující recentní výskyt bahňáků v této kdysi 

velmi oblíbené a dnes tak trochu pozapomenuté 

destinaci někdejší elity českých bahňákářů. 

Ukazuje se, že navzdory „Fauně“ i „Atlasu“ je 

stále obtížné dokladovat mizení bahňáků a jejich 

konkrétních hnízdišť na regionální či dokonce 

místní úrovni v rámci ČR. Budoucí projekty, které 

by chtěly rekonstruovat zaniklá hnízdiště a 

pomoci bahňákům v návratu, pokud to bude jen 

trochu možné, by takové studie velmi uvítaly, ale 

bohužel se jich silně nedostává. Vanellus by mohl 

v tomto směru sehrát významnou úlohu.  

Také letošní Vanellus uzavírají dvě cesty 

za exotikou. V té prvé se vydáme s Jirkou 

Malinou do daleké Austrálie za lákavými hejny 

zimujících seveřanů i toužebně očekávaným a 

nakonec šťastně objeveným kulíkem 

černohlavým. Sdílím s Jirkou drásavý pocit, který 

vyvolává dilema mezi etickým rozhodnutím 

neplašit vytouženého ptáka objeveného na hnízdě 

dalekohledem doslova na dosah ruky a touhou užít 

si rozkoše z pohledu na jeho úhlednou snůšku. 

Dodnes vidím samičku jespáka lžícozobého 

zvolna usedající na svou snůšku v řídkém trsu 

ostřice kdesi v čukotské tundře, kterou jsme se 

kvůli riziku hnízdní predace na lokalitě rozhodli 

nikdy nespatřit. Ve druhé reportáži Vojty Kubelky 

za neznámou bekasinou královskou nechám 

nezodpovězeno, kterou bekasinu si vážený čtenář 

nakonec vychutná alespoň prostřednictvím 

fotografií z dalekých jihoamerických And. Přeji 

všem příjemné počtení, vzpomínání, inspiraci a 

plánování do další bahňákářské sezóny 2018!  
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Bahňákářský víkend 2016 

Jana Hronková 

Jako každý rok se i konec září roku 2016 nesl 

v duchu schůze Skupiny pro výzkum a ochranu 

bahňáků, která se po dvou letech opět vrátila do 

východních Čech k vodní nádrži Rozkoš. Členové 

se na Rozkoš dopravovali po vlastních osách 

z různých koutů ČR a první vlna dorazila již 

v pátek. Naše skupina, tj. Vojta Kubelka, Kryštof 

Chmel, Ingrid a já, vyjížděla z Českých Budějovic 

a do místa konání konference přijela v pátek 

večer. To už se ale na březích Rozkoše nějakou 

dobu chytalo, protože někteří naši kroužkovatelé 

dorazili dříve. A tak ve chvíli našeho příjezdu už 

na nás čekali Martin Sládeček, Jarda Vaněk a 

Hynek Matušík se svým úlovkem 11 jespáků 

obecných a dvěma jespáky bojovnými. A tak jsme 

byli příjemně naladěni na celý bahňákářský 

víkend ve východních Čechách. Později se k nám 

přidal ještě Ešus, který zůstal s Vojtou Kubelkou 

v kempu, kde řešili nějaké pracovní záležitosti. 

My ostatní jsme noc strávili ve spacácích na 

březích spuštěné Rozkoše  a průběžně jsme 

během noci kontrolovali sítě. Do sobotního rána 

nás probudila rosa a překrásný východ Slunce. Až 

po rozednění jsme tak zjistili, že Hynek celou noc 

spal ve společnosti značně se rozkládajícího 

tolstolobika, což mu nicméně vůbec nevadilo a jen 

se na nás vesele culil a prohlašoval: „No, tak co 

no, tak jsem tu spal nooo…“.  Bilance odchytů po 

celé noci na Rozkoši byla takováto: 17 jespáků 

obecných, 4 jespáci bojovní, 1 kulík bledý a 1 

slučka malá. Všechny bahňáky Martin 

s Kryštofem vybavili kovovými kroužky a vrátili 

je zpět bahnitým břehům Rozkoše. Po náročné a 

značně probdělé noci jsme se odebrali zpátky na 

chatu, odpočinuli si, posilnili se a vyrazili jsme do 

terénu poohlédnout se po dalších druzích bahňáků. 

Procházeli jsme se po rozsáhlých pruzích 

obnaženého dna vodní nádrže a celkem jsme měli 

možnost spatřit 17 druhů bahňáků, což považuji za 

velmi slušné číslo (i vzhledem k loňskému roku 

v Lednici). Byly to: čejka chocholatá, jespák 

obecný, jespák bojovný, jespák rezavý, vodouš 

kropenatý, vodouš šedý, vodouš bahenní, vodouš 

tmavý, kulík říční, kulík bledý, kulík písečný, 

kulík zlatý, pisík obecný, kameňáček pestrý, 

bekasina otavní, slučka malá a koliha velká. Po 

těchto nádherných ornitologických pozorováních 

jsme se vrátili do kempu, odkud jsme vyrazili do 

nedalekého hotelu. Tam nás čekala teplá večeře, 

ale hlavně předmět celého tohoto setkání – členská 

schůze Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků 

v ČR.  

Na schůzi SVOB se řešila hlavně mezinárodní 

konference International Wader Study Group 

2017, jejíž pořadateli budou Češi. V září 2017 tak 

prostory České zemědělské univerzity v Praze 

přivítají ornitology z celého světa, a proto je 

potřeba vyřešit mnoho důležitých věcí, aby se 

konference vydařila do nejmenšího detailu. 

Diskutovalo se tedy o prostorách konference, 

ubytování, o pivu, o suvenýrech a dalších neméně 

důležitých věcech, které se musí zařídit. Dalšími 

tématy schůze bylo i plánované čejkování 2017 a 

zpráva o zahnízdění volavek rusovlasých 

v Haklových Dvorech u Českých Budějovic. Po 

příjemně stráveném večeru jsme se odebrali do 

kempu a druhý den jsme se rozjeli k našim 

domovům. Bahňákářského víkendu se zúčastnili 

tito členové SVOB: Kryštof Chmel, Jana 

Hronková, Vojtěch Kubelka, Hynek Matušík, 

Martin Sládeček, Miroslav Ešus Šálek, Jaroslav 

Vaněk a příznivec bahňáků: Ingrid Steenbergen. 

Můžeme říci, že letošní schůze sice nebyla nijak 

výjimečná z hlediska počtu zúčastněných členů 

SVOB, nicméně na bahňáky byla velmi úspěšná. 

Příští rok na viděnou ve snad vyšším počtu, ať už 

zde, nebo v jiném koutě naší republiky. 
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Jeden ze vzácnějších úlovků na Rozkoši – kulík bledý (Pluvialis squatarola), foto: Jana Hronková. 

 

Nadšená dokumentace odchycených bahňáků, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Profesora musejí bahňáci poslouchat! I slučky malé (Lymnocryptes minimus), foto: Vojtěch Kubelka.
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Postřehy z mezinárodní bahňákářské konference v Irsku 2016 

Eva Vozabulová 

V roce 2016 nás místo konání Mezinárodní 

bahňákářské konference International Wader 

Study Group (IWSG) zavedlo do zeleného Irska. 

K již tradiční posádce tvořené Miroslavem 

Ešusem Šálkem, Martinem Sládečkem a 

Vojtěchem Kubelkou jsem se k letošnímu roku 

přidala i já. Díky tomu mne čekala hned dvě 

,,poprvé“, první účast na IWSG konferenci a první 

došlap na irskou půdu. Díky příznivým cenám 

nízkonákladových společností jsme vyrazili 

letecky s přestupem v anglickém Londýně. 

Požitků nabízených těmito společnostmi jsme si 

užívali společně s Ešusem a Martinem, jelikož 

Vojta jako člen výkonného výboru IWSG již 

schůzoval v Irsku. Dorazili jsme na letiště 

v Corku, které se nachází v jižní části Irska. Když 

jsme se na letišti rozkoukali, začali jsme 

vytipovávat skupinky lidí, kteří by mohli patřit 

mezi specifické ornito nadšence. To nebyl tak 

těžký úkol a po krátkém čase jsme již vesele 

hovořili s typicky outdoorově oblečenou 

skupinkou se stativáky přes rameno. Vzhledem 

k notné vzdálenosti mezi letištěm a místem konání 

konference byl odvoz z letiště zajištěn minibusem 

a proběhl hladce. Již po cestě jsme koukali po 

bahňácích na rozlehlých mělčinách a těšili se na 

taje, které tato kouzelná země skrývá. Konference 

se konala ve „vesničce“ Trabolgan. Pokud si tento 

název zadáte do Googlu vyskočí na Vás ohyzdní 

maskoti lišek a dalších veselých zvířátek. To nás 

trochu děsilo, ale věřili jsme, že organizátoři vědí, 

co dělají. Po trošku zmatečné registraci jsme byli 

ubytováni v pěkných přívětivých chatičkách. 

Bohužel musím konstatovat, že organizátoři při 

výběru místa konání konference opravdu trošku 

zaškobrtli.  Abyste si mohli lépe představit, proč 

výše uvádím slovo ,,vesnička“ v uvozovkách. Ona 

to vlastně žádná vesnice není, jedná se o komplex 

vytvořený pro rodiny s dětmi, kde se mohou 

znavení Irové rekreovat a odložit své ratolesti do 

náruče různých hracích automatů a sami si tak 

vytvořit iluzi toho, že vlastně žádné děti nemají. 

Asi tušíte, že zamluvit celý takovýto komplex pro 

jednu konferenci je nemožné, tudíž jsme se během 

coffee breaks urputně prodírali množstvím 

plačících či křepčících juvenilních a znavených 

adultních Homo sapiens. Jistou útěchou nám tak 

byl alespoň pohled na oceán a vzdálenější útesy, 

kterými Trabolgan disponoval.  

Konferenci byl vyhrazen prostorný sál, ten 

byl sice dostatečně velký, ale trochu na úkor 

kvality akustiky. Zřejmě letos nebylo tolik 

příspěvků jako v minulých letech, a tak se Irové 

rozhodli vytvořit pouze jednu sekci. Ta byla 

ovšem nabitá k prasknutí a přednášky jely jak na 

běžícím páse. Organizační dovednosti nebudou 

pravděpodobně jednou z hlavních předností Irů a 

tak bylo velmi těžké vytipovat osoby, které by 

Vám pomohly v případě, že jste lačni informací 

typu „kdy se odjíždí na exkurzi“, ,,kam se vlastně 

jede“ nebo ,,které druhy ptáků bychom mohli 

vidět“. Ale jelikož jsme zdatní a výmluvní, celkem 

bez problémů jsme se naložili do autobusu a 

vyrazili objevovat pobřežní bahňáky. První 

zastávka byla na překrásných útesech, kde všichni 

vyskákali z autobusu, vytasili dalekohledy a 

skenovali, co se dalo. Po několika pokusech se 

nám podařilo natrefit na někoho, kdo byl Ir a měl 

co dočinění s konferencí, abychom z něj 

vymámili, co že to tu vlastně má být tak 

zajímavého. Odpověď byla ,,cough cough“, neboli 

kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Nakonec se nám podařilo i nějaké to kavče 

zahlédnout a tak jsme byli spokojení. Mne zaujali 

hlavně buřňáci lední (Fulmarus glacialis), 

vylétávající a zalétávající mezi skaliska útesů, 

kteří spolu s typicky šedomodrou barvou skal 
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působili překrásným dojmem. Ale jedeme dál. 

Další zastávka byla na pobřeží, kde se to hemžilo 

několika druhy jespáků i majestátními ústřičníky 

velkými (Haematopus ostralegus). Po dlouhé 

debatě nad stativáky bylo dokonce potvrzeno 

pozorování jespáka srostloprstého (Calidris 

pusilla).  

Kolem pobřeží nás pak vítaly kolihy velké 

(Numenius arquata), kameňáčci pestří (Arenaria 

interpres) skrývající se mezi balvany a brodící se 

vodouši šedí (Tringa nebularia). Asi nemá cenu 

vyjmenovávat úplně celý seznam ptáků, které 

jsme viděli, ale ještě o některých se zmínit musím. 

Na další zastávce u rustikálně vyhlížejícího 

hřbitova s ještě rustikálněji vyhlížejícím mostkem 

přes rozbahněný kanál nás čekal náš starý známý 

břehouš černoocasý (Limosa limosa). Tento 

krásný pták, u nás tak hýčkaný na těch několika 

málo lokalitách, se nám tu producíroval v celé své 

nádheře, jako kdyby se rozhodl pro kariéru 

ptačího fotomodela. Šťastně jsme tak cvakali 

spouštěmi svých aparátů a kličkovali mezi lesem 

stativáků rozložených naší početnou výpravou. 

Pro srovnání jsme se pak mohli pokochat i 

příbuzným břehoušem rudým (Limosa lapponica) 

a těšit se z dalších bahňáků ťapkajících všude 

kolem. A i když Ešus prohlašoval, že útesy na 

Islandu jsou mnohem hezčí a bahňáky už viděl 

všechny, přece jenom se mi exkurze moc líbila. 

Po zajímavém, ale přece jenom trochu 

vyčerpávajícím dni plném příspěvků a povídání, 

nás čekal tzv. „social evening“, neboli večer plný 

zábavy a družby, na který jsme se všichni těšili. 

Jelikož organizace byla dosti intuitivní, vydali 

jsme se po večeři (menu bylo typické fish and 

chips) hledat místo konání konferenčního 

mecheche. Trošku nás zarazilo, že restaurace, ve 

které se akce konala, již byla zpola plná výše 

zmíněných Irů s jejich irskými dětmi. Zasedli jsme 

tedy k baru a objednali si tradičního Guinesse 

(o kvalitě tohoto piva se nebudu více rozepisovat, 

vzhledem k tomu, že se naše názory na tento irský 

mok-patok dosti liší) za 5 € a pokukovali kolem. 

Po chvíli, kdy se mikrofonu chopila slečna 

v kostýmu připomínajícím roztomilou žabičku a 

začala hosty vybízet ke karaoke, klidili jsme se 

z lokálu ven. Tam jsme zjistili, že se v podstatě 

celá konference přesunula do chladného, 

deštivého irského večera a postává se a popíjí 

venku před restaurací, z níž se ozývalo karaoke, 

při kterém by vám tuhla krev v žilách. Díky našim 

polským slovanským bratrům jsme také zjistili 

podstatnou informaci o tom, že pro účastníky 

konference je víno zdarma! Nakonec se z toho 

vyklubal vcelku zajímavý večer plný milých a 

užitečných rozhovorů a navazování kontaktů.  

Po skončení konference se Ešus vypravil 

na letiště, ale já s Martinem jsme si sbalili své 

batožiny a vydali se objevovat krásy Irska po další 

týden. Ve větru dešti jsme několik hodin 

bezúspěšně stopovali, až se nám konečně podařilo 

zastavit někoho, kdo nás přiblížil k cílové lokalitě. 

Tou bylo Killearney, jeden ze tří velkých 

poloostrovů na jihozápadě Irska. Byl nám 

doporučen našimi irskými kolegy, a tak jsme se 

těšili na ptačí zážitky. Pobřeží bylo krásné, 

objevili jsme vcelku zajímavé lokality s kulíky 

písečnými (Charadrius hiaticula), jespáky 

obecnými (Calidris alpina), jespáky písečnými 

(Calidris alba) a spoustou lindušek skalních 

(Anthus petrosus). Obzvlášť malebná pak byla 

lokalita u ostrovů Skelligs, proslulých jednak 

obrovskými hnízdišti papuchalků, terejů, buřňáků, 

alek a alkounů, a jednak natáčením nových dílů 

StarWars. Ačkoliv jsem fanouškem Hvězdných 

válek a všude kolem na nás pomrkávali Darth 

Vaderové, z etických důvodů jsme se rozhodli 

místní trh se suvenýry nepodporovat. A to z toho 

důvodu, že natáčení záběrů postaršího Luka 

Skywalkera na Skelligských útesech mělo za 

následek uhynutí několika stovek mláďat racků 

tříprstých (Rissa tridactyla), která byla smetena do 

moře následkem poryvů vytvořených filmující 

helikoptérou. Nepřepeřená mláďata samozřejmě 

nepřežila a přítomnost nepočítaného množství 
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filmařů a tun techniky na ostrově, který je tak 

důležitou ptačí lokalitou, může mít ještě 

dlouhodobé následky. Nicméně místo je to 

opravdu krásné, i když vzhledem k načasování 

výletu už tu z papuchalků nebyla ani noha, mohli 

jsme se těšit z pohledu na lovící tereje bílé (Sula 

bassana) plachtící v záři zapadajícího slunce mezi 

útesy. A to bylo úchvatné. Nejvíce bahňáků jsme 

paradoxně viděli až na konci výletu, a to 

v Dublinu, kde se to při odlivu jen hemžilo 

všeličím, včetně kroužkovaného ústřičníka 

s vlajkou, který byl úspěšně odečten. 

Ale teď Vás jistojistě zajímá, co nového 

jsme se dozvěděli na konferenci. Předně bychom 

měli vyzvednout úspěch v rámci bahňákářských 

publikací, kdy se Martinu Bullovi podařilo 

publikovat článek o inkubačních rytmech 

kulíkovitých napříč druhy v prestižním časopise 

Nature. Z naší posádky v roce 2016 vystupoval 

pouze Vojta se svou přednáškou ,,Global patterns 

of nest predation among shorebirds“. Ale o tom 

jistě uslyšíte podrobněji jinde. Nyní bych ráda 

podrobněji popsala tři příspěvky, které mě nejvíce 

zaujaly. 

Tracking the northward migration of  

Bar-tailed Godwits Limosa lapponica 

worldwide in 2016 

Theunis Piersma, Roeland Bom, Ying-Chi Chan, 

Job ten Horn, Chris Hassell, Anne Dekinga, 

Raymond H. G. Klaassen, Andy Kwarteng &  

T. Lee Tibbitts. 

Velmi poutavá byla přednáška Theunise Piersmy, 

která se zabývala mapováním migračních tras a 

hnízdišť populace břehoušů rudých (Limosa 

lapponica) zimujících na východním pobřeží 

Indického oceánu. Studie je pak zajímavá zejména 

v kontextu s populací břehoušů zimující v západní 

Africe a hnízdících na sibiřském poloostrově 

Taimyr. Ke sledování ptáků byly použity satelitní 

vysílačky. Ty byly nainstalovány samicím západní 

populace taymyrensis v Nizozemí, v Mauritánii a 

východní populace v Ománu. Vysílačkami byli 

také vybaveni ptáci poddruhu menzbieri 

v severozápadní Austrálii v rámci zjištění 

variability ve volbě migrační trasy a hnízdní 

lokality oproti předchozí sezóně. A jak to tedy 

dopadlo? Ptáci zimující v Ománu migrovali do 

severo-centrálního Ruska s předpokládanou 

zastávkou v Kazachstánu, hnízdní oblast se pak 

nacházela západně až jihozápadně od hnízdního 

areálu populace zimující v západní Africe. Data 

získaná z přístrojů, které na sobě měly samice 

poddruhu menzbieri, potvrdila stejný výběr 

hnízdní lokality jako v předchozí sezóně. Získání 

těchto migračních dat je dalším krokem 

k pochopení populační struktury břehoušů rudých. 

Management options to reduce predator 

impacts on nesting waders in wetland 

landscapes 

Rebecca Laidlaw, Jennifer Smart & Jennifer Gill 

Samozřejmě jsme zde našli i studie zabývající se 

hnízděním a rizikem predace. Rebecca Laidlaw 

z Velké Británie představila svou studii o míře 

rizika hnízdní predace spojené s managementem 

prostředí u čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a 

vodouše rudonohého (Tringa totanus). Rebecca 

spolu se svým týmem zjistila, že hnízda čejek, 

která jsou dále od vysoké vegetace, podléhají 

vyšší predaci. Hnízda situovaná do vzdálenosti  

50 m od okraje pole mají o 25 % vyšší 

pravděpodobnost predace, ale pouze pokud se 

jedná o podmáčenou lokalitu, naopak v suchých 

lokalitách se v této vzdálenosti pravděpodobnost 

predace o 25 % snižuje. U obou druhů je pak 

predace nižší, pokud je v oblasti vysoká hnízdní 

densita čejek. Díky těmto poznatkům byl 

zpracován plán managementu krajiny, který by 

mohl viditelně snížit predaci hnízd. 
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Plastic food: Microplastic consumption by 

shorebirds and their prey in three intertidal 

habitats along the East Atlantic Flyway 

Catarina S. Goncalves, Teresa Catry, José P. 

Granadeiro & Pedro M. Lourenco 

Jeden z velmi zajímavých posterů věnující se 

problematice dnešního moderního světa a zejména 

moderního odpadu, plastům. Catarina Goncalves 

z Portugalska soustředila svůj výzkum do tří 

pobřežních oblastí: Tejo Estuary v Portugalsku, 

Banc d’Arguin v Mauritánii a Bijagós 

Archipelago v Guinea-Bissau, kde zjišťovala 

množství mikroplastů (velikost <5 mm). 

Mikroplasty se dostávají do potravního řetězce 

širokého kruhu organismů. Portugalský tým se tak 

rozhodl prozkoumat vliv těchto plastikových 

mikročástic na druhy ptáků žijících na pobřeží. 

Byly odebírány a analyzovány vzorky sedimentů a 

bezobratlých živočichů, kteří jsou hlavní složkou 

potravy těchto ptáků. Množství mikroplastů, které 

se dostalo až k ptákům, bylo zjišťováno rozborem 

trusu, ale i obsahu žaludku. Všechny rozbory 

potvrdily vysoké množství mikroplastů. 

Mikroplasty byly přítomny ve všech vzorcích 

sedimentu, ve všech devíti druzích bezobratlých 

živočichů, a i ve všech dvanácti druzích ptáků. 

Oblasti s vyšší antropogenní zátěží se pak 

vyznačovaly vyšším množstvím mikročástic 

nalezených v tělech bezobratlých živočichů a 

ptáků. Problematika plastů tak není pouze otázkou 

igelitových pytlíků a PET lahví plujících oceány, 

ale i rozmělněných plastů pomalu otravujících 

širokou škálu organismů, od bezobratlých 

živočichů až po vyšší obratlovce. 

X 

 

 

 

 

 

 

Účastníci irské IWSG konference v roce 2016, foto Triin Kaasiku. 
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Břehouš černoocasý (Limosa limosa) zastižený při exkurzi v rámci IWSG konferece v říjnu 2016 na jižním  

pobřeží poblíž města Cork v Irsku, foto: Miroslav Šálek.  
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Zajímavá pozorování bahňáků v České republice v roce 2016 

Michal Pakandl 

Rok 2016 se ohledně pozorování bahňáků na 

našem území nijak zvlášť nevymykal tomu, na co 

jsme byli zvyklí v několika posledních letech. 

Z pozorovaných rarit jistě stojí za zmínku 

pozorování jespáka skvrnitého či lyskonoha 

ploskozobého, opět byli pozorováni kulíci hnědí a 

jespáčci ploskozobí.  

Vzhledem k tomu, že i zima 2015/2016 

byla mírná, bylo možné některé druhy bahňáků 

pozorovat po celou zimu. Kromě již tradičně v 

zimě zaznamenávaných druhů (čejka chocholatá, 

koliha velká, slučka malá, bekasina otavní, sluka 

lesní, vodouš kropenatý) byl v lednu na dvou 

místech pozorován také pisík obecný. Únorové 

pozorování jespáka obecného je sice spíše 

pozorováním velmi časně protahujícího jedince, 

ojedinělé zimování však rovněž vyloučit nelze;  

i v zimě 2016/17 byl výskyt tohoto druhu zjištěn 

ještě koncem prosince.  

Na jarním tahu byly opět pozorovány větší 

počty kulíků zlatých (hejna až kolem 1000 ex.).  

I na podzim byli kulíci zlatí dost početní – na 

tradiční podzimní tahové zastávce u Tovačova 

bylo napočítáno až 300 ex. I množství kulíků 

bledých pozorovaných na podzim na přehradě 

Rozkoš bylo zřejmě největší za několik posledních 

desetiletí (alespoň dle databáze SVOB). Pro 

ostatní protahující druhy se rok 2016 nezdál nijak 

výjimečným.  

Opět na několika místech zahnízdily pisily 

čáponohé, celkem bylo prokázáno hnízdění 

minimálně 10 párů. Tento druh lze již na našem 

území považovat za zcela pravidelně hnízdící. Na 

Českobudějovicku stále přežívá zbytková 

populace břehoušů černoocasých, vodouši 

rudonozí dosud hnízdí ve více oblastech.  

 Pozorování uvedená v následujícím 

přehledu byla převzata z databáze avif.birds.cz 

(ČSO 2017), není-li uvedeno jinak. 

V následujícím přehledu jsou uvedena i 

pozorování, která mají být posuzována 

Faunistickou komisí ČSO a jejichž posouzení  

s příslušným jednacím číslem dosud nebylo 

zveřejněno (FK ČSO). Tato pozorování jsou 

označena hvězdičkou (*). 

 

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

9. 5. 2016 Mutěnické r. (HO) 8 párů  K. Šimeček 

24. 6. 2016 r. Vyšatov (CB) 1 hnízdo 

s vejci 

 F. Marec, A. van´t Hof 

Červen–červenec 

2016 

Nový Vrbenský r. 

(CB) 

1 hn. pár 9. 7. se 

vylíhla 2 pull. 

J. Burián, J. Velek  

a další 

10. 7. 2016 Mutěnické r. (HO) 16 ad. + 20 

juv. 

 K. Šimeček 
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Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

5. a 21. 4. 2016  v. n. Josefův Důl (JN) 1 pár  M. Dusík, T. Halama 

2. 5. 2016 Hrušovany nad 

Jevišovkou, odkaliště 

(ZN) 

7 ex.  J. Haber 

30. 10. 2016 Sezimovo Ústí (TA), 

r. Nový Kravín 

1 ex.  J. Fišer 

 

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

22. 8. 2016 Hrušovany nad 

Jevišovkou (ZN) 

1 ex.  L. Novák,  

M. Nováková 

10. 9. 2016 Hlohovecký r. (BV) 1 ex.  K. Horák, J. Havlová 

 

Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

14. 10. 2016 v. n. Rozkoš (NA) cca 45 ex.  A. Regner 

 

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

27. 2. 2016 Vlčí Habřina (PA) 465 ex.  A. Holub, J. Vaněk  

a další 

3. 3. 2016 Domašín (RK) cca 500 ex.  J. Rohlena 

15. 3. 2016 Dlouhá Loučka (OL) cca 600 ex.  R. Zahrádka 

25. 3. 2016 Újezd u Uničova (OL) cca 1000 ex.  R. Zahrádka 

21. 5. 2016 v. n. Rozkoš (NA) 1 ad. M  V. Čížek 

29. 10. 2016 Tovačov (PR) cca 300 ex.  A. Goebel,  

P. Vojtěchovský 
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Kulík hnědý (Eudromias morinellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

19.–20. 8. 2016 Hudčice (PB) 4 ex.  R. Muláček,  

P. Brandl,  

M. Podhrázský 

21. 8. 2016 pole u přehrady 

Dřenice (CH) 

5 ex.  N. Philipp, W. Schön* 

10. 9. 2016 Vyškov – Zouvalka 1 ex.  R. Doležal 

 

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

10. 9. 2016 v. n. Rozkoš (NA) min. 25 ex.  M. Došlý,  

J. Kantorová 

 

Kulík říční (Charadrius dubius) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

5. 3. 2016 Hroška (RK) 1 ex.  J. Rohlena 

6. 3. 2016 Břehy, r. Černý 

Nadýmač (PA) 

2 ex.  J. Krejčík 

16. 6. 2016 Tchořovice,  

r. Smyslov (ST) 

11 hn. párů nalezena 2 

hnízda 

P. Pavlík 

 

Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1. 1. 2016 Dříteč, ř. Labe (PA) 1 ex.  M. Trávníček 

8. 1. 2016 Vranovská Ves (ZN) 1 ex.  M. Valášek,  

J. Pospíšková 

26. 1. 2016 Horní Cerekev, louky 

u PR U Potoků (PE) 

1 ex.  O. Štěrba 

7. 2. 2016 Čeňovice, r. Radvan 

(BN) 

1 ex.  M. Růžek 

 

 

 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 12 

 

18 

100 

Sluka lesní (Scolopax rusticola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

2. 1. 2016  Milovice (NB) 1 ex.  O. Kauzál 

18. 1. 2016 Bezděz (CL) 2 ex.  J. Novák 

 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1. 1. 2016 Praha – Ruzyně, 

letiště 

2 ad.  V. Šena 

2. 1. 2016 r. Vavřinecký (KH) 1 ex.  M. Kavka, M. Vokoun, 

3. 1. 2016 Praha – Troja,  

ř. Vltava 

4 ex.  J. Suhrada 

3. 1. 2016 r. Nesyt (BV) 2 ex.  V. Opluštil 

10. 1. 2016 Telice (TC) 1 ex.  L. Schröpfer. P. Růžek 

12. 3. 2016 České Meziříčí (RK) 1200 ex.  A. Regner 

19. 3. 2016 Tvarožná Lhota (HO) 1200 ex.  K. Šimeček 

23. 10. 2016 Pravčice (KM) 1200 ex.  J. Šírek 

26. 10. 2016 Tovačov, r. Hradecký 

(PR) 

min. 2500 ex.  J. Šírek, T. Koutný,  

J. Pohanka 

25.–26. 12. 2016 r. Volešek (CB) 1 ex.  M. Frencl, F. Marec 

28. 12. 2016 r. Vavřinecký (KH) 1 ex.  M. Kavka 

29. 12. 2016 Ústí nad Labem, 

jezero Milada 

1 ex.  L. Lešák, J. Švihovec 

 

Koliha malá (Numenius phaeopus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

5. 4. 2016 Záhlinice (KM) 13 ex.  O. Boháč, J. Walter 

22. 5. 2016 Tovačov, r. Hradecký 

(PR) 

1 ex.  L. Doupal 

12. 7. 2016 v. n. Rozkoš (NA) 9 ex.  M. Podhrázský 
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Koliha velká (Numenius arquata) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1. 1. 2016 Hrušovany nad 

Jevišovkou (ZN) 

1 ex.  M. Stehlík 

1. 1. 2016 Hlohovec, Včelínek 

pod Nesytem (BV) 

4 ex.  V. Vyhnálek 

4. 1. 2016 Jaroslavické r. (ZN) 2 ex.  L. a M. Řičánkovi 

31. 3. 2016 Hodonín, Písečné r. 30 ex.  K. Šimeček, M. Judas 

8. 4. 2016 Doubravice (NA) 29 ex.  J. Macháň 

2. 12. 2016 Plástovice, r. Volešek 

(CB) 

15 ex.  M. Frencl 

10.–28. 12. 2016 r. Vavřinecký (KH) 1 ex.  M. Kavka 

11. a 26. 12. 2016 Záhlinice (KM) 1 ex.  J. Šafránek 

16.–21. 12. 2016 Plástovice, r. Volešek 

(CB) 

10 ex.  M. Frencl, F. Marec 

19. a 29. 12. 2016 Cítov (PR) 1 ex.  J. Vlach, J. Šimek 

21. 12. 2016 Praha – Chodov 1 ex.  O. Myška, K. Pithart 

21. 12. 2016 Smrkovice (PI) 1 ex.  I. Průša 

23. 12. 2016 –  

1. 1. 2017 

Plástovice, r. Volešek 

(CB) 

2 ex.  K. Klewar, F. Marec  

a další 

29. 12. 2016 VN Nechranice (CV) 1 ex.  F. Pochmon, R. Šícha 

 

Břehouš rudý (Limosa lapponica) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21. 8. 2016 Hrušovany nad 

Jevišovkou (ZN) 

1 ex.  O. Boháč 

14. 9. 2016 Ostrožská Nová Ves 

(UH) 

2 ex.  M. Palička 
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Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

Jaro 2016 Českobudějovické r. celkem 2–3 

hnízdící páry  

na 2 

lokalitách 

V. Kubelka (Kubelka 

et al. 2017) 

 

Bekasina větší (Gallinago media) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

17. 4. 2016 Záhlinice, r. 

Němčický (KM) 

1 ex.  A. Goebel, O. Boháč, 

J. Šafránek 

19. 4., 3. a 5. 5. 

2016 

Vážany nad Litavou 

(VY) 

1 ex.  P. Navrátil 

21. 4. 2016 Hlohovec (BV) 1 ex.  chycen V. Sajfrt, V. Vyhnálek 

23. 4. 2016 Horní Dvořiště (CK) 1 ex.  M. Frencl 

24. 4. 2016 Častotice, louka u  

r. Nový (TR) 

1 ex.  P. Růžek 

28. 4. 2016 Hlohovec, Koňské 

pastvisko (BV) 

1 ex.  V. Sajfrt, V. Vyhnálek 

1. 5. 2016 Hlohovec, Koňské 

pastvisko (BV) 

1 ex.  A. Prágr 

6. 5. 2016 Hlohovec (BV) 2 ex. 1 chycen V. Sajfrt, V. Vyhnálek 

12. 8. 2016 r. Žehuňský (NB) 1 ex.  L. Urbánek 

 

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

7. 1. 2016 Dobrovice (MB) 7 ex.  G. Kašpar 

7. 2. 2016 Záhlinice, r. 

Doubravický (KM) 

6 ex.  O. Boháč 

31. 3. 2016 Mutěnice, r. Zbrodský 

(HO) 

54 ex.  J. Jančálek,  

K. Šimeček 
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Vodouš bahenní (Tringa glareola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

27. 4. 2016 Mutěnické r. (HO) min. 140 ex.  A. Prágr 

 

Vodouš šedý (Tringa nebularia) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

20. 4. 2016 Ohaveč, Ostruženské 

r. (JC) 

52 ex.  L. Jasso, G. Kašpar 

 

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

24. 4. 2016 Mutěnice (HO) 1 ex.  K. Šimeček 

29. 4. 2016 Krčmaň – pískovna 

(OL) 

1 ex.  O. Boháč 

30. 4. 2016 v. n. Rozkoš (NA) min. 2 ex.  P. Brandl 

19.–25. 7. 2016 Záhlinice,  

r. Svárovský (KM) 

1 ex.  P. Shromáždil,  

J. Šafránek a další 

28. 7. 2016 Krčmaň – pískovna 

(OL) 

1 ex.  O. Boháč,  

J. a L. Greplovi 

 

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

Jaro 2016 Českobudějovické 

rybníky 

celkem 6–10 

hnízdících 

párů 

na 8 

lokalitách 

V. Kubelka (Kubelka 

et al. 2017) 

Duben–květen 2016 Ostrava – Hrabová, 

retenční nádrž 

3 hnízdící 

páry 

 D. Halabica 

27. 3. a 9. 4. 2016 Blučina (BO) 5 párů tok P. Forejtek 

8. 6. 2016 Ovčáry, areál TPCA 

(KO) 

2 páry 1 z nich 

s vyvedenými 

mláďaty 

L. Viktora 

27. 11. 2016 Pohořelice,  

r. Novoveský (BO) 

1 ex.  R. a H. Doležalovi 
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Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1. 1. 2016 Strachotín (BV) 1 ex.  P. Suvorov, V. Fajkus 

15. 1. 2016 Bečva, jez Troubky 

(PR) 

1 ex.  J. Polčák 

27. 5. 2016 Hustopeče nad 

Bečvou – štěrkovny 

(PR) 

2 páry varování M. Dvorský 

27. 5. 2016 Hustopeče nad 

Bečvou – ř. Bečva 

(PR) 

1 pár varování M. Dvorský 

19. a 21. 8. 2016 Hrušovany nad 

Jevišovkou (ZN) 

cca 30 ex.  O. Boháč,  

M. Podhrázský 

 

Jespák bojovný (Philomachus pugnax) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

22. 3. 2016 Hodonín, Písečné r. 110 ex.  K. Šimeček 

5. 4. 2016 Tvarožná Lhota (HO) 115 ex.  T. Baldrián 

24. 4. 2016 Výtažníky u Mutěnic 

(HO) 

110 ex.  K. Šimeček 

21. 8. 2016 Hrušovany n. 

Jevišovkou (ZN) 

96 ex.  O. Boháč 

 

Jespák obecný (Calidris alpina) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

26. 2. 2016 Zliv, r. Bezdrev (CB) 1 ex.  M. Frencl 

21. 12. 2016 v. n. Rozkoš (NA) 1 ex.  J. Rohlena 

 

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

30. 4. – 1. 5. 2016 r. Čejkovický (CB) 5 ex.  J. Havlíček,  

M. Pakandl 
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Jespák rezavý (Calidris canutus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

23. 8. – 27. 9. 2016 v. n. Rozkoš (NA) 1–9 ex.  A. Regner,  

R. Waldhauser a další 

26. 8. 2016 Ostruženské r. (JC) 1 ex.  G. Kašpar, L. Jasso 

10. 9. 2016 r. Vlhlavský (CB) 1 ex.  R. Šálek 

13. 9. 2016 Litomyšl – Nedošín,  

r. Velký Košíř (SY) 

1 ex.  L. Novák 

25.–30. 9. 2016 r. Nesyt (BV) 2 juv.  J. Šafránek, J. Zeman 

a další 

 

Jespák písečný (Crocethia alba) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

23. 8. – 21. 10. 2016 v. n. Rozkoš (NA) 1–9 ex.  A. Regner, R. Šícha  

a další 

24. 8. 2016 Tovačov, r. Hradecký 

(PR) 

1 ex.  J. Šírek 

28. 8. 2016 Záhoří, r. Silniční (JH) 1 juv.  M. Vlk 

31. 8. 2016 Krčmaň – pískovna 

(OL) 

1 juv.  M. Jurečka 

7.–12. 9. 2016 Dubňany,  

r. Jarohněvický (HO) 

1 juv.  T. Baldrián, O. Ryška, 

K. Šimeček 

13. 9. 2016 v. n. Nechranice (CV) 5 ex.  J. Haber, V. Teplý 

16.–30. 9. 2016 Strachotín, dolní nádrž 

VDNM (BV) 

1–6 ex.  J. Fisher, V. Železný  

a další 

22.–25. 9. 2016 Hodonín, r. Malý 

Lužický 

2 ex.  T. Baldrián, K. 

Šimeček a další 

25.–26. 9. 2016 Dubňany,  

r. Jarohněvický (HO) 

1 ex.  T. Baldrián, P. 

Brychta, G. Kašpar, 

K. Šimeček 

2. 10. 2016 r. Nesyt (BV) 2 ex.  L. Novák 
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Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

28. – 29. 9. 2016 Pištín, r. Knížecí (CB) 1 juv.  M. Lazarovič,  

F. Pochmon a další 

 

Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

27. – 30. 7. 2016 Krčmaň – pískovna 

(OL) 

1 ex.  A. Goebel, J. Šafránek 

a další 

22. 9. – 16. 10. 2016 Lednické r. (BV) 1 juv. 22. 9. 

kroužkován 

V. Sajfrt, V. Vyhnálek 

a další 

 

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

11. 5. 2016 Dolní Benešov, 

štěrkovna (OP) 

1 ex.  M. Miškovský 

28. 6. 2016 v. n. Rozkoš (NA) 1 ex.  A. Regner, J. Vaněk 

11. 8. 2016 Leskovec n. Moravicí 

v. n. Slezská Harta 

(BR) 

1 ex.  Z. Vermouzek 

21. 8. – 24. 9. 2016 Strachotín, dolní nádrž 

VDNM (BV) 

1–2 ex.  O. Boháč, V. Železný 

a další 

30. 8. – 24. 9. 2016 v. n. Rozkoš (NA) 1–5 ex.  J. Grünwald, J. Vaněk 

a další 

28. 9. – 9. 10. 2016 r. Nesyt (BV) 1 juv.  O. Boháč, Š. Vidner  

a další 

7. 10. 2016 Velký Dvůr u 

Pohořelic, výtažníky 

(BO) 

1 ex.  P. Ondra 
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Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

23. 4. 2016 Kněžice (LN) 2 ex.  M. Tichai 

19.–21. 8. 2016 Měrovice nad Hanou 

(PR) 

3 juv.  J. Šírek, J. Šafránek  

a další 

 

Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21.–24. 9. 2016 Hodonín, r. Malý 

Lužický 

1 juv.  M. Pavláček,  

K. Šimeček a další* 
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Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2015 

Jaroslav Cepák 

V roce 2015 bylo na území České republiky 

okroužkováno 1640 jedinců 24 druhů bahňáků. 

Oproti předchozímu roku 2014 se jedná o mírný 

pokles, ale stále zhruba o 600 jedinců nad 

průměrem posledních 10 let. Výsledek z roku 

2015 tak stále potvrzuje vzestupný trend v počtu 

kroužkovaných bahňáků od roku 2005, kdy bylo 

v Česku okroužkováno pouhých 418 jedinců  

(obr. 1).   

Na celkovém počtu okroužkovaných 

jedinců se opět podíleli především specialisté. 

Členové jihočeské „čejkařské“ skupiny označili 

186 čejek chocholatých, což je více než 60 %  

z 306 kroužkovaných ptáků. Počty ptáků 

okroužkované kroužkovateli mimo „čejkařskou“ 

skupinu ale vykazují setrvalý pokles (viz obr. 3). 

Počet okroužkovaných kulíků říčních opět dosáhl 

téměř dvou set a 69 jedinců bylo opět označeno 

díky specializaci na polní populaci na 

Českobudějovicku. Čejka chocholatá byla 

nejkroužkovanějším druhem bahňáka, 

následována vodoušem bahenním (296) a 

bekasinou otavní (229). Oproti roku 2014 poklesly 

rekordní počty u slučky malé a sluky lesní. U 

sluky jde pouze o nepatrný pokles a 111 

okroužkovaných jedinců je historicky druhý 

nejvyšší počet. Naprosto stejný výsledek byl 

zaznamenán i u slučky malé, kde ale 111 

označených ptáků znamená pokles o téměř 

polovinu oproti předchozímu roku. I tak je ale toto 

číslo vysoko nad průměrem posledních 10 let. 

Naprosto ojedinělého výsledku a historického 

maxima bylo dosaženo v případě bekasiny větší. 

Deset okroužkovaných jedinců představuje 25 %  

z celkem 40 označených ptáků od počátku 

kroužkování v roce 1934. Ze vzácných, málo 

kroužkovaných druhů, stojí dále za zmínku čtyři 

okroužkovaní kameňáčci pestří (3 ex. na  

v. n. Rozkoš – K.  Dohnal, 1 ex. na 

Českobudějovicku – Jakub Vlček), dvě kolihy 

velké (Českobudějovicko – K. Chmel, Jakub 

Vlček), dvě kolihy malé (Českobudějovicko – J. 

Havlíček, Jakub Vlček), břehouš černoocasý 

(Českobudějovko – R. Lučan) a lyskonoh 

úzkozobý (Břeclavsko – V. Sajfrt). Bahňáci byli 

kroužkováni ve všech měsících roku s maximem 

ve IV. (359 ex.) a VIII. (329 ex.) – viz obr. 2. 

Nejvíce jedinců bylo označeno v Jihomoravském 

kraji (568 ex. 16 druhů), následovaném krajem 

Jihočeským (492 ex. 18 druhů) a Středočeským 

(234 ex. 13 druhů).  

Přehledu zpětných hlášení opět vévodí dva 

druhy lovené v západní a jižní Evropě – bekasina 

otavní a sluka lesní. V případě sluky lesní byl 

zaznamenán 2. a 3. nález v Rusku a vůbec první 

nález z Afriky (Tunisko). Za zmínku stojí i 7. 

zahraniční nález jespáka šedého (Litva) a 5. nález 

jespáka obecného z Ukrajiny. Na kroužkování 

bahňáků v roce 2014 se podílelo (tedy alespoň 

jednoho bahňáka okroužkovalo) 73 

kroužkovatelek a kroužkovatelů, z nichž 17 je 

členy SVOB. Jmenovitě to byli V. Brlík,  

L. Doupal, J. Havlíček, K. Chmel, J. Chytil,  

Z. Karlíková, D. Křenek, V. Kubelka, R. Lučan, 

R. Piálková, M. Porteš, L. Schropfer, M. Sládeček, 

J. Sviečka, L. Turčoková, Jakub Vlček a  

V. Vyhnálek. Celkem zmínění členové SVOB 

označili 859 bahňáků, což je více než polovina  

(52 %) všech bahňáků okroužkovaných v roce 

2015. Na čele žebříčku nejpilnějších 

kroužkovatelů je opět jihomoravské duo Vilém 

Vyhnálek (243 ex.) a Vlastimil Sajfrt (195). Více 

než sto jedinců označili v roce 2015 i Radek 

Lučan (177) a Jakub Vlček (107). 
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Zajímavější zpětná hlášení získaná 

v roce 2015 

 

Kulík říční Charadrius dubius (n=2) 

N626142          (1K)  

22. 08. 2013      Netřeba (ME), Švec Rastislav 

09. 05. 2015      Praha 10 – Dubeč (AA), Štancl 

                          Vít 

                          Kontrolní odchyt, 22 km, 625 dní 

Čejka chocholatá Vanellus vanellus (n=8) 

H139145          (pullus) 

10. 05. 2012      Slezské Předměstí (HK), Zajíc Jiří 

29. 01. 2015      Bouin, Francie 

                          střelena, 1 362 km, 994 dní 

Jespák šedý Calidris temminckii (n=1) 

TP80499           (+1K) 

01. 08. 2014      Hlohovec (BV), Sajfrt Vlastimil  

16. 07. 2015      Šilutés, Litva   

                          kroužek odečten, 798 km, 349 dní 

Celkem evidujeme 22 zpětných hlášení 

1 cizí u nás (GDANSK) 

7 zahraničních (Belgie, Finsko, Litva, Polsko, 

Španělsko, Itálie, Švédsko) 

Jespák obecný Calidris alpina (n=1) 

N699025           (1K) 

29. 09. 2013      Bukol (ME), Lučan Radek 

24. 05. 2015      Tiligulskiy lyman, Ukrajina 

                          kontrolován, 1 302 km, 602 dní 

Celkem evidujeme 111 hlášení do roku 2015 

22 cizích u nás (GDANSK 17, STOCKHOLM 2, 

HELGOLAND, MOSKWA a KIEV po 1) 

77 našich v zahraničí (Francie 26, Itálie 25, 

Švédsko 8, Polsko 6, Ukrajina 5, Německo 2, 

Španělsko 2, Malta, Maroko a Tunisko po 1) 

Slučka malá Lymnocryptes minimus (n=23) 

ZA43982          (+1K) 

08. 11. 2013      Hlohovec (BV), Vyhnálek Vilém  

05. 03. 2015      Hlohovec (BV), Sajfrt Vlastimil    

                          kontrolován, 0 km, 482 dní 

  

ZA53614          (full grown) 

23. 11. 2014      Hlohovec (BV), Sviečka Jiří                                       

12. 05. 2015      Hlohovec (BV), Sajfrt Vlastimil 

                          kontrolován, 0 km, 170 dní 

 

Bekasina otavní Gallinago gallinago (n=51) 

H139932          (full grown) 

28. 11. 2014      Malá Čermná (NA), Kult Jiří 

28. 09. 2015      Zbiornik Bukówka, Polsko          

                          35 km, 304 dní 

GA15436         (1K) 

03. 09. 2013      Křenice (PH), Moudrý Zdeněk 

20. 12. 2015      Montemor o Velho, Portugalsko 

                          střelena, 2 130 km, 838 dní 

GA16004         (+2K) 

22. 03. 2014      Hlohovec (BV), Sajfrt Vlastimil 

13. 12. 2015      Alvito, Portugalsko                                                     

                          střelena, 2 307 km, 631 dní 

GA11678         (full grown) 

17. 09. 2012      Lednice (BV), Sviečka Jiří 

24. 03. 2015      Lednice (BV), Sajfrt Vlastimil 

                          kontrolována, 0 km, 918 dní 

V roce 2015 bylo zaznamenáno druhé hlášení 

v Polsku a 9. a 10. hlášení v Portugalsku. 

Celkem evidujeme 707 hlášení do roku 2015 

5 cizích kroužkovanců u nás (MINSK, 

HIDDENSEE, RADOLFZELL, SEMPACH, 

ARNHEM) 

555 našich v zahraničí (Francie 264, Itálie 196, 

Španělsko 31, Portugalsko 10, Maroko, Velká 

Británie a Rusko po 7, Alžírsko 5, Belgie, 

Nizozemí a Irsko po 3, Bělorusko, Ukrajina, 

Polsko, Řecko, Tunisko, Chorvatsko a Švýcarsko 

po 2, Lotyšsko, Malta, Německo, Maďarsko a 

Turecko po 1) 

Sluka lesní Scolopax rusticola (n=21) 

ET9078            (+1K) 

21. 10. 2014      Červenohorské sedlo (JE), Zicha 

                          František   

11. 04. 2015      Zareche, Rusko                                                     

                          střelena, 1 062 km, 172 dní 
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Sluka lesní Scolopax rusticola – 

pokračování  

ET9063            (1K) 

19. 10. 2014      Červenohorské sedlo (JE), Zicha 

                          František                

02. 02. 2015      Kef Abed, Tunisko 

                          střelenA, 1 560 km, 106 dní 

ET9158            (1K)   

26. 10. 2015      Červenohorské sedlo (JE), Zicha 

                          František  

08. 12. 2015      Zaldibar, Španělsko              

                          střelena, 1 688 km, 43 dní 

ET9067            (1K)         

19. 10. 2014      Červenohorské sedlo (JE), Zicha 

                          František  

17. 01. 2015      Arrankudiaga, Španělsko   

                          střelena, 1 715 km, 90 dní 

ET9104             (+1K) 

11. 11. 2014      Červenohorské sedlo (JE), Zicha 

                          František 

18. 04. 2015      Ardatov, Rusko 

                          střelena, 1 836 km, 158 

Celkem evidujeme 114 hlášení do roku 2015 

5 cizích kroužkovanců u nás (PARIS 3, 

HELGOLAND 1, BOLOGNA 1) 

94 našich v zahraničí (Francie 48, Itálie 18, 

Španělsko 11, Chorvatsko 4, Velká Británie a 

Rusko 3, Německo, Bosna a Hercegovina, Polsko, 

Portugalsko, Maďarsko, Tunisko a Švýcarsko po 

1) 

 

Jespák bojovný Calidris pugnax (n=3) 

Vodouš rudonohý Tringa totanus (n=3) 

RADOLFZELL FL18256 (1K) 

06. 07. 2008     Hohenau-Ringelsdorf, Rakousko 

08. 05. 2015     Hlohovec (BV), Vyhnálek Vilém 

                         kontrolní odchyt, 25 km, 2 497 dní 

Vodouš bahenní Tringa glareola (n=19) 

BOLOGNA ZN53838 (3N) 

11. 08. 2013      Comacchio, Itálie 

23. 04. 2015      Hlohovec (BV), Vyhnálek Vilém 

                          kontrolní odchyt, 575 km, 620 dní 

Vodouš kropenatý Tringa ochropus (n=2) 

Pisík obecný Actitis hypoleucos (n=2) 

Přehled druhů a počty ex. (pull./ostatní, 

celkem) bahňáků okroužkovaných 

v roce 2015  

(u každého druhu jsou uvedeni tři kroužkovatelé 

s nejvyššími počty označených ex., tučně jsou 

zvýrazněni členové SVOB) 

Kulík říční (60/132, 192) 

Piálková R. 35/6, Sládeček M.  14/14, Lučan R. 

0/16 

Kulík písečný (0/3, 3) 

Chmel K. 0/2, Vlček Jakub 0/1  

Čejka chocholatá (263/43, 306) 

Karlíková Z. 75/0, Sládeček M. 56/12, Piálková 

R. 39/2 

Jespák malý (0/5, 5) 

Sajfrt V. 0/2, Kavka M., Mráz J., Necid J. 0/1 

Jespák křivozobý (0/2, 2) 

Křižka J., Schropfer L. 0/1 

Jespák obecný (0/14, 14)  

Dohnal K. 0/3, Lučan R. 0/3, Kavka M. 0/2 

Jespák bojovný (0/127, 127) 

Lučan R. 0/27, Vyhnálek V. 0/21, Sajfrt V. 0/14 

Jespák šedý (0/1, 1) 

Sajfrt V. 0/1 

Jespák rezavý (0/1, 1) 

Křižka J. 0/1 

Slučka malá (0/111 ,111) 

Vyhnálek V. 0/39, Sajfrt V. 0/19, Lučan R. 0/12  
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Bekasina otavní (0/229, 229) 

Vyhnálek V. 0/73, Sajfrt V. 0/47, Lučan R. 0/13  

Bekasina větší (0/10, 10) 

Vyhnálek V. 0/4, Sajfrt V. 0/3, Jelínek A., Novák 

F., Votýpka V. 0/1 

Sluka lesní (0/111, 111) 

Zicha F. 0/84, Jonák L.0/10, van Hattem H. 0/7 

Vodouš tmavý (0/10, 10) 

 Lučan R. 0/5, Sajfrt V. 0/2, Dalík P., Paisker M., 

Vyhnálek V. 0/1 

Vodouš rudonohý (0/21, 21) 

Lučan R. 0/7, Sajfrt V. 0/5, Vyhnálek V. 0/4 

Vodouš šedý (0/15, 15) 

 Vyhnálek V. 0/3, Sajfrt V. 0/3, Sviečka J. 0/5 

Vodouš kropenatý (0/48, 48) 

Vyhnálek V. 0/11, Lučan R. 0/7, Sajfrt V. 0/6 

Vodouš bahenní (0/296, 296) 

Vyhnálek V. 0/57, Sajfrt V. 0/50, Vlček Jakub 

0/32 

Pisík obecný (0/128, 128) 

Kavka M. 0/49, Vlček Jakub 0/13, Sajfrt V. 0/10 

Koliha velká (0/2, 2) 

Chmel K. 0/1, Vlček Jakub 0/1 

Koliha malá (0/2, 2) 

Havlíček J. 0/1, Vlček Jakub 0/1 

Břehouš černoocasý (0/1, 1) 

Lučan R. 0/1 

Lyskonoh úzkozobý (0/1, 1) 

Sajfrt V. 0/1 

Kameňáček pestrý (0/4, 4) 

Dohnal K. 0/3, Vlček Jakub 0/1 

 
 

Obr. 1. Počty okroužkovaných bahňáků na území bývalého Československa v letech 1951–2001 resp. na 

území Česka v letech 2002–2015.  
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Obr. 2. Počty okroužkovaných bahňáků v Česku v jednotlivých měsících roku 2015 (n = 1 640). 

 
Obr. 3. Počty okroužkovaných čejek chocholatých v Česku v letech 2002–2015. Šedá linka v letech 

2010–2015 ukazuje celkový počet okroužkovaných ptáků, černá pak počet ptáků okroužkovaných pouze 

nečleny „čejčí“ skupiny. 
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Tab. 1. Počty bahňáků okroužkovaných na území ČR a počty získaných zpětných hlášení v roce 2015. 

Druh 
                Kroužkováno                           Hlášení 

pulli ostatní celkem místní zahraniční cizí u nás celkem  

Bekasina otavní 0 236 236 30 10   40 

Čejka chocholatá 263 43 306 7  1   9 

Jespák bojovný 0 127 127 3     3 

Jespák křivozobý 0 2 2       0 

Jespák malý 0 5 5 
 

    0 

Jespák obecný 0 24 24 
 

 1 
 

1 

Jespák křivozobý 0 2 2    0 

Jespák rezavý 0 1 1       0 

Jespák šedý 0 1 1 
 

 1   1 

Kameňáček pestrý 0 4 4   
 

  0 

Koliha velká 0 2 2       0 

Koliha malá 0 2 2    0 

Kulík říční 60 132 192 2 
 

  2 

Kulík písečný 0 3 3       0 

Pisík obecný 0 128 128 2     2 

Slučka malá 0 111 111 23     23 

Sluka lesní 0 111 111 
 

20 1  21 

Břehouš černoocasý 0 1 1    0 

Vodouš bahenní 0 296 296 18 
 

1 19 

Vodouš kropenatý 0 48 48 2      2 

Vodouš rudonohý 2 19 2 2   1 3 

Vodouš šedý 0 15 15 0     0 

Vodouš tmavý 0 10 10 0     0 

Lyskonoh úzkozobý 0 1 1    0 

Celkem 325 1315 1640 89 33 3 125 
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Poznámky k výskytu slučky malé (Lymnocryptes minimus) na území České 

republiky 

Michal Pakandl 

ÚVOD 

Slučka malá je druh se sibiřským typem rozšíření. 

Největší část populace hnízdí na území Ruska, 

nejdále na východě se vyskytuje v oblastech 

kolem řeky Kolymy. Na západě zasahuje souvislý 

hnízdní areál do střední Skandinávie a do 

východního Pobaltí, izolovaná hnízdiště však byla 

nalezena i dále na jihozápad, kromě pravidelného 

hnízdní v jižním Švédsku bylo hnízdění sluček 

ojediněle prokázáno v Polsku a v Dánsku, 

nedoložené starší zprávy o hnízdění pocházejí i 

z Německa (Hudec & Šťastný 2005). V době 

hnízdění je vázána na rozsáhlé bažinaté oblasti 

s rašeliništi v tundrovém a tajgovém pásmu. 

V evropské části areálu je v současné době 

populační trend hodnocen jako stabilní. Zimoviště 

se nacházejí v rozsáhlé oblasti od Britských 

ostrovů, přes Středomoří do Afriky až do oblasti 

Sahelu, a dále v jižní Asii až po Vietnam a 

jihovýchod Číny. Menší počet sluček však 

přezimuje i na nezamrzajících mokřadech ve 

střední Evropě (Birdlife International 2017) 

Data použitá v tomto příspěvku pocházejí 

z databáze SVOB a avif.birds.cz, celkem bylo 

použito 895 pozorování 1851 jedinců. Nejstarší 

použitá pozorování pocházejí z 60. let 20. století, 

zahrnuta byla pozorování do konce roku 2016. 

VÝSKYT V ČESKÉ REPUBLICE 

Na území České republiky je slučka druhem 

pravidelně protahujícím na jarním i podzimním 

tahu, zřejmě na průtahu i poměrně hojným, 

vzhledem ke skrytému způsobu života však bývá 

často přehlížena. Pravidelně bývá zaznamenáváno 

i zimování. Hnízdění slučky malé u nás jistotou 

nikdy prokázáno nebylo, i když jsou občas 

zaznamenávána pozorování i z hnízdní doby. Až 

do poloviny 20. století však existuje několik 

přesvědčivých, ovšem nedoložených a nepříliš 

konkrétních zpráv o hnízdním výskytu na Šumavě, 

především v oblasti současné vodní nádrže Lipno  

(Mlíkovský 2009). 

Slučky u nás protahují obvykle jednotlivě 

nebo v malých skupinkách (vývoj průměrného 

počtu jedinců připadajícího na jedno pozorování 

v průběhu roku viz obr. 3), někdy se však můžou 

na vhodných lokalitách objevit i v poměrně 

vysokých počtech – výjimečné je v tomto směru 

pozorování J. Šebestiana z 25. 3. 2013, kdy bylo 

na dvou lokalitách na Písecku zjištěno celkem 82 

ex. (Kubelka 2015). 

Jarní tah 

Počátek jarního tahu je obtížné stanovit vzhledem 

k poměrně pravidelnému zimování, k výraznému 

nárůstu počtu pozorování i pozorovaných jedinců 

dochází během března. Poté ve víceméně 

nezměněné intenzitě protahuje nejpočetněji od 

konce března do konce dubna, na začátku května 

tah rychle ustává.  

Celkem bylo v období od začátku března 

do začátku května (tedy v období, které lze 

přibližně ztotožnit s jarním tahem) zaznamenáno 

46,3 % všech pozorování a 41,1 % pozorovaných 

jedinců (obr. 1, obr. 2, obr. 3). 

Podzimní tah 

Na podzim se slučky začínají občas objevovat již 

v srpnu, tato pozorování jsou však spíše ojedinělá, 

pravidelně slučky protahují až od konce září. 

Intenzita tahu se zvyšuje do poloviny října, tah 
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vrcholí koncem října a pak jen velmi zvolna 

slábne. Konec podzimního tahu lze opět jen těžko 

stanovit vzhledem k výskytu zimujících jedinců, 

zdá se však, že končí v závislosti na počasí  

v druhé polovině listopadu nebo začátkem 

prosince.  

Z období podzimního tahu (tj. od srpna do 

listopadu) pochází 36,3 % všech zaznamenaných 

pozorování a 40,7 % pozorovaných jedinců. 

Zimování 

Slučka malá je jedním z mála druhů bahňáků, kteří 

u nás pravidelně zimují. Ze zimních měsíců 

(prosinec až únor) pochází 16,6 % pozorování 

(16,9 % pozorovaných jedinců) zaznamenaných 

v databázi SVOB a v databází AVIF (ČSO 2017). 

Většina pozorování ze zimních měsíců 

z posledních let pochází z několika pravidelných 

zimovišť (Sedmihorky v Českém Ráji, Postupice u 

Benešova, Brambory u Kutné Hory), je však 

pravděpodobné, že mnoho dalších zimovišť pro 

skrytý způsob života tohoto druhu uniká 

pozornosti a zimování je tedy mnohem častější. 

Vzhledem k výrazně většímu počtu záznamů  

z prosince než z dalších zimních měsíců lze 

předpokládat, že na vhodných lokalitách mají 

slučky tendenci zimovat poměrně často, limitací 

zimního výskytu však bude zřejmě zamrznutí 

drobných mokřadů. Na základě rozložení výskytu 

v předjaří se zdá, že se tito ptáci nevracejí na 

vhodná místa bezprostředně po rozmrznutí, ale 

spíše až v rámci jarního tahu. 

 

Změny v průběhu let 

Téměř 50 % pozorování slučky malé ve 

zmiňovaných databázích pochází z let 2014–2016. 

Mohlo by se tedy zdát, že v posledních letech 

dochází k určitému početnímu nárůstu. 

Pravděpodobnější však je, že se jen v posledních 

letech pozorovatelé více zaměřují na tento druh, 

který je klasickým pozorováním jen velmi těžko 

zjistitelný a při snaze tento druh pozorovat bývá 

často nutný odchyt nebo alespoň přímá návštěva 

lokality s pokusem o „vyšlápnutí“ ptáků. 

Vzhledem k nestálému charakteru vhodných 

stanovišť by i dlouhodobý systematický výzkum 

na jednotlivých lokalitách jen těžko přinesl 

jednoznačný závěr o početním trendu během 

průtahu. 

Výzva 

I přes značný pokrok v našich znalostech o 

výskytu slučky malé na našem území v několika 

posledních letech jde o druh, o němž toho stále 

mnoho nevíme. Je tedy jistě na místě kontrolovat 

vhodné lokality, a to včetně odchytu na 

takovýchto místech. Pravděpodobně v naší krajině 

existuje i mnoho dosud neznámých pravidelných 

zimovišť tohoto druhu. Při pátrání po slučkách 

v naší krajině však mějme na paměti, že 

vstupováním na často drobné mokřadní plochy 

můžeme ohrozit jiné druhy živočichů (včetně 

hnízdících bahňáků v případě, že do těchto míst 

vstupujeme během jarního tahu), které jsou na 

těchto plochách závislé, a dále bychom měli 

dodržovat i zákaz vstupu na soukromé pozemky a 

do chráněných území. 
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Šumavě, Česká republika. Sylvia 45: 248–251. 

 
Obr. 1. Počet pozorování slučky malé (Lymnocryptes minimus) v ČR (n = 895 pozorování). 

 
Obr. 2. Počet pozorovaných jedinců slučky malé (Lymnocryptes minimus) v ČR (n = 1 851 jedinců). 

 
Obr. 3. Průměrný počet jedinců slučky malé (Lymnocryptes minimus) při jednom pozorování v ČR  

(n = 895 pozorování, n = 1 851 jedinců). 
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Mapování hnízdišť čejek chocholatých – výsledky roku 2016 

 Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník & 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 jednu šestinu 

početnosti párů hnízdících v 80. letech 20. století 

(Hudec & Šťastný 2005, Šťastný et al. 2006, ČSO 

2015). Proto je naší prioritou co nejlépe 

porozumět 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 pětkrát provedeno celostátní 

mapování čejčích hnízdišť. Finální či průběžné 

výsledky z let 2008 a 2012–2013 již byly 

představeny v řadě publikací (Kubelka et al. 

2012a, Kubelka et al. 2012b, Kubelka et al. 2013, 

Kubelka et al. 2014, Zámečník 2014, Kubelka 

et al. 2015, Piálková et al. 2015, Kubelka et al. 

2016). Cílem tohoto příspěvku je shrnout 

předběžné výsledky mapování čejčích hnízdišť 

napříč celou ČR v roce 2016.  

ROK 2016 

Díky 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 

2016 podařilo nashromáždit soubor 514 záznamů 

z celé ČR. Do mapování se zapojilo 134 

mapovatelů a dva realizátoři projektu – autoři 

tohoto článku. Lokality byly sledovány v průběhu 

celé hnízdní sezóny, pokrývajíce většinu 

významných hnízdních oblastí čejek chocholatých 

v ČR  (obr. 1, obr. 2). 

 

Při monitoringu čejek může být pozorovatel svědkem nevšedních událostí, například ulovení čejky 

chocholaté (Vanellus vanellus) samicí krahujce obecného (Accipiter nisus), foto: Vojtěch Kubelka. 

http://www.cso.cz/cejka.html
http://www.cso.cz/cejka.html
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Obr. 1. Rozmístění všech 514 kontrol na celém území ČR v roce 2016. 

 

 

Obr. 2. Rozložení mapovacího úsilí v sezóně 2016 vyjádřené počtem provedených kontrol daný den 

(n = 514 kontrol).  
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  Nejvíce kontrol do „čejčí databáze“ 

v hnízdní sezóně 2015 zadal Vladimír Štorek  

se 46 záznamy, následovaný Jiřím Šafránkem (31 

záznamů) a  Gašparem Čamlíkem (26 záznamů). 

Je na místě poznamenat, že i realizátoři mapování 

se zapojili do terénní práce a zadali do „čejčí 

databáze“ zatím 26 a 8 záznamů. Počet 

mapovatelů bez organizátorů (134) je srovnatelný 

s předchozími roky (142, 153, 135, 126 sčitatelů), 

avšak průměrný počet provedených kontrol na 

jednoho pozorovatele (3–4 záznamy) je v roce 

2016 nižší než v letech 2014–2015 (4–6 

záznamů). Pouze devět mapovatelů zadalo v roce 

2016 data z 10 a více kontrol. 

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 

2016 zapojili. Jmenovitě to jsou (tučně jsou 

zvýrazněni ti, kteří poskytli údaje z 10 a více 

kontrol, v závorce je tento počet uveden): Pavel 

Albert, Jiří Bartoš, Vendula Bauerová, René 

Bedan, Daniel Benák, Ondřej Beneš, Petr Berka, 

Martina Bochenková, Ondřej Boháč, Jiří Bureš, 

Eva Burešová, Gašpar Čamlík (26), Jakub Čejka, 

Jaroslav Cepák, Radomír Česenek, Samuel 

Chotaš, Jan Coufal, Petr Čunderlík, Lukáš 

Dolíhal, Libor Drmota, Michal Duda, Dagmar 

Dvořáčková, Jiří Filípek, Irena Filipová, Jan Fišer 

(11), Pavel Forejtek, Oldřich Forman, Milan 

Frencl, Jana Glombová, Jan Grünwald, Roman 

Gütter, Josef Hána, Marie Hánová, Anna 

Hašková, Jan Havlíček, Pavel Hečl, Petr 

Heneberg, Lenka Hodačová, Miloslav Homolka, 

Miroslava Horáková, Jiří Hornek, Vilém Hrdlička, 

Jana Hronková, Vasil Hutník, Martin Jůna, Martin 

Jurečka, Lukáš  Kadava (23), Antonín Kaduch, 

Lucie Karasová, Václav Klejch, Jaroslav Koleček, 

Stanislav Komárek, Radoslav Krajča, Renata 

Krajíčková, Jan Krejčík, Daniel Křenek, Naďa 

Krkošková, Ivana Kroutilová, Martin Kulhavý, 

Miloslav Kvapil, Tomáš Kypr, Eva 

Landsbergerová, Jakub Legát, Ladislav Lešák, Jiří 

Mach, Milan Macháček, Jakub Macháň, Jiří 

Malina, Taťana Marková, Olga Mendlová, Břeněk 

Michálek, Jan Michalík, Jiří Mikšíček, Vladimír 

Mikule, Martin Miškovský, Roman Muláček, 

Stanislav Němec, František Nosek, Karel 

Nováček, Łukasz Nytra, Pavel Olbert, Libor 

Opluštil, Hana Ottová, Marek Palička (18), Petr 

Pavlík, Petr Pavliska, Roman Pazderka, Alena 

Pažitková, Markéta Pinkasová, Terezie Polívková, 

Aleš Prágl, Libor Praus, Ivan Průša, Jiří Pykal, Jiří 

Remunda, Leoš Řičánek, Mikuláš Řimánek, 

František Roch, Pavel Růžek, Jitka Růžičková, 

Dana Rymešová, Vlastimil Sajfrt, Jiří Šebestián, 

Svatava Sekerová, Martin Sládeček, Michal 

Staněk, Jan Stříteský, Radek Strnad, Václav 

Strolený, Jiří Šafránek (31), Libor Ševčík, 

Kateřina Šečíková (10), Robin Šícha, Petr 

Šimčík, Jan Šolc (17), Eva Štefková, Martina 

Štěpánková, Ondřej Štěrba, Vladimír Štorek 

(46), Vladimír Toman, Martin Trávníček, Tomáš 

Turecki, Gabriela Uhrová, Zdeněk Vermouzek, 

Petra Vlasáková, Jakub Vlček, Josef Vojta, Eva 

Vozabulová, Martin Vymazal (11), Milan 

Welser, Eva Zajíčková, Radek Zapletal (11), Jiří 

Zeman.  
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Čejky pouze nemapujeme a neprovádíme výzkum, ale snažíme se pomáhat i praktickou ochranou. Vedle 

přímé ochrany hnízd a prosazování agro-environmentálního opatření pro čejku na orné půdě řešíme 

rovněž individuální projekty, jako např. obnovení atraktivity ostrůvku pro bahňáky na MAPE Mydlovary 

na Českobudějovicku. Na snímku je asanační komando členů a přátel SVOB, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Hnízdění bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a vodouše rudonohého  

(Tringa totanus) na Kolínsku 

Lukáš Kadava

ÚVOD 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) i vodouš 

rudonohý (Tringa totanus) patří mezi ptáky 

hnízdící typicky na zamokřených místech při 

pobřežích rybníků a řek, podmáčených loukách a 

rašeliništích a u obou byl v posledních desetiletích 

zaznamenán silný pokles početnosti (Hudec & 

Šťastný 2005, Voříšek et al. 2009), přičemž 

jádrové populace se po roce 2010 nacházejí pro 

vodouše rudonohého v jižních Čechách (Kubelka 

& Pykal 2012) a pro bekasinu otavní zejména 

v oblasti Vysočiny (Kunstmüller & Kodet 2005). 

V ostatních oblastech ČR je rozšíření obou druhů 

spíše ostrůvkovité a jednotlivá hnízdiště jsou často 

izolovaná, popřípadě pouze s jednotlivými 

hnízdícími páry a více zranitelná. Oba druhy jsou 

legislativně chráněny (dle vyhlášky č. 395/1992 

Sb.), bekasina otavní jako silně ohrožený druh a v 

Červeném seznamu ptáků ČR jako druh ohrožený. 

Vodouš rudonohý jako kriticky ohrožený druh 

(vyhláška č. 395/1992 Sb.) a v Červeném seznamu 

jako kriticky ohrožený druh (Šťastný & Bejček 

2003). 

Prudký pokles početnosti, hraničící 

s regionálním vymizením, se nevyhnul ani 

střednímu Polabí, a to jak u vodouše rudohohého, 

tak u bekasiny otavní (Foltýn 1986, Šťastný & 

Bejček 2006, ČSO 2017a). Tento příspěvek 

popisuje současná známá hnízdiště obou druhů 

bahňáků na Kolínsku. 

BEKASINA OTAVNÍ 

Zatímco Hudec & Černý (1977) uvádí častější 

výskyt v nížinách, již druhý Atlas hnízdního 

rozšíření ptáků naznačuje rapidní úbytek bekasin  

v nižších polohách republiky, zatímco na 

vrchovinách je stav lepší. Bekasina vystupuje i do 

vyšších poloh, známá jsou hnízdění ve 

vrcholových partiích Krkonoš (Kovařík et al. 

2003). Tuto situaci ostatně podtrhují i dílčí online 

výsledky probíhajícícho čtvrtého mapování, kdy 

jádrovou oblastí hnízdního výskytu bekasin je v 

ČR oblast Vysočiny (ČSO 2017a). Naopak 

v nížinách došlo k rapidnímu úbytku, hraničícímu 

s vymizením (Voříšek et al. 2009). 

Na Kolínsku byla známá hnízdiště popsaná 

v 30. letech 20. století (Týnecké mokřiny, 

Lžovická jezera, mokřiny u Kamence u Starého 

Kolína) opuštěna s regulací řeky Labe, 

odvodněním říční nivy a přeměnou lučních 

porostů na ornou půdu. Na zmíněných lokalitách 

byly v polovině 80. let minulého století bekasiny 

vzácně zaznamenávány, ovšem bez prokázaného 

hnízdění (Foltýn 1986). V letech 1895–87 je 

uváděn jejich výskyt v lukách v nivě řeky Cidliny 

mezi Loukonosy a Zbraní bez bližší datace, spíše 

jde však o migrační záznamy (Foltýn 1989). 

Sporadické údaje po roce 2000 se týkají 

záznamů z hnízdní doby, popřípadě tokajících 

samců. V roce 2014 byly 2–4 bekasiny 

pozorovány 6. a 23. 4. v PR Týnecké mokřiny (kv. 

5958), přičemž byl opakovaně zjištěn jeden 

tokající samec (J. Pomykal, M. Jelínek, viz ČSO 

2017b), nicméně jakékoli další zprávy z hnízdní 

doby zcela chybějí. Na téže lokalitě zjistil M. 

Jelínek (ČSO 2017b) dne 12. 5. 2015 jednoho 

tokajícího samce. V některých letech byla 

nepravidelně v hnízdní době pozorována v NPP 

Žehuňský rybník (kv. 5857), pravděpodobné 

hnízdění zde bylo zjištěno v roce 2015, kdy byl  

6. 5. zjištěn jeden pár (L. Urbánek, ČSO 2017b) a 
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na téže lokalitě 2. 7. byl pozorován 1 ad. + 2 juv., 

přičemž je možné usuzovat u dvou pozorovaných 

mladých ptáků na místní původ, autor pozorování 

se zmiňuje o jejich špatných letových 

schopnostech (M. Jelínek, ČSO 2017b). 

V roce 2017 byly nalezeny dva páry 

v loukách nedaleko obce Uhlířská Lhota (kv. 

5958). Jedná se o částečně podmáčenou louku 

(cca 11,7 ha), jejíž mokřadní plochy jsou 

v závislosti na aktuálních hydrologických 

podmínkách pravidelně sečeny. Poprvé zde byly 

bekasiny zjištěny 27. 4., kdy byl pozorován jeden 

tokající samec a další 2 ex. byli vyšlápnuti  

v louce. Při dalších návštěvách 7. a  

12. 5. byly opět zjištěny 3 ex., přičemž 1 ex. 

ozývající se „tikáním“. Dne 21. 5. bylo nalezeno 

hnízdo se čtyřmi vejci v místě předpokládaného 

hnízdiště. Další pták (patrně F) byl také vyplašen 

pravděpodobně z hnízda, které nebylo hledáno. Je 

tak pravděpodobné, že na lokalitě hnízdily dva 

páry. Dne 23. 6. byl v mokřadu pozorován jeden 

adultní pták se dvěma špatně létajícími mláďaty. 

Mokřad nebyl cíleně prohledáván, je tak možné, 

že další bekasiny ve vzrostlém porostu unikly 

pozornosti. Hnízdění min. jednoho páru bylo 

úspěšné. Spolu s bekasinami hnízdil v podmáčené 

louce jeden pár čejky chocholaté (Vanellus 

vanellus). 

S hospodařícím subjektem bylo dohodnuto 

posunutí seče až na konec června. Přesto byla část 

louky posečena již 20. června. Zemědělci se 

pokusili pravděpodobně posekat i centrální 

mokřad, ale vzhledem k množství vody od toho 

upustili, místa méně podmáčená byla posekána. 

Zachována zůstala neposečená plocha o rozloze 

cca 50×30 m. Od usmrcení mláďat zemědělskou 

technikou tak bekasiny zachránila patrně aktuální 

hydrologická situace na lokalitě. Nález z roku 

2017 je prvním prokázaným hnízděním na 

Kolínsku po cca 40 letech. 

 

VODOUŠ RUDONOHÝ  

Vodouši mohou obsadit i druhotné biotopy 

vzniklé průmyslovým působením člověka na 

krajinu (např. odkaliště), v současnosti představují 

významný podíl v současné populaci, na úkor 

tradičních biotopů v podmáčených loukách 

(Kubelka 2009, Machar & Pechanec 2012, Volf 

2016). Mimo tradiční hnízdní oblasti jsou nálezy 

hnízdění z Čech sporadické. Např. ve východních 

Čechách nebylo hnízdění po roce 2000 prokázáno 

(Šťastný & Bejček 2006), výjimečné jsou nálezy 

tokajících ptáků (např. Diviš 2013, Jasso & 

Bouček, J. Pomykal viz ČSO 2017b), popř. 

opakované záznamy ptáků ve vhodném hnízdním 

prostředí (V. Štorek viz ČSO 2017b). Také ve 

středních Čechách nebylo hnízdění po roce 2000 

prokázáno. Ojedinělý je záznam J. Studeckého 

(viz ČSO 2017b), který opakovaně zjistil tokající 

pár v roce 2014 u polního mokřadu u Dymokur na 

Nymbursku, ptáci se zde zdržovali od 31. 3. do  

16. 4. 2014. Při dalších návštěvách lokality již 

nebyli zjištěni. Na základě dlouhodobého pobytu 

na lokalitě se lze domnívat, že se nejednalo o 

migranty a pokud došlo k pokusu o hnízdění, byl 

neúspěšný (ČSO 2017b).  

Situace na Kolínsku prakticky kopíruje 

regionální trendy bekasiny otavní, včetně stejných 

lokalit. Poslední pravděpodobné hnízdění bylo 

zaznamenáno v roce 1983 na loukách u rybníka 

Proudnice. Z dalších hnízdišť na Kolínsku 

(Týnecké mokřiny a louky „Na kamenci“ u 

Starého Kolína) vymizel v druhé půli 70. let a 

začátkem 80. let 20. století (Foltýn 1986). 

Po roce 2000 bylo první pravděpodobné 

hnízdění zaznamenáno v areálu průmyslové 

plochy automobilky TPCA u obce Ovčáry (kv. 

5957). Jedná se o částečně podmáčené sečené 

louky v uzavřeném areálu automobilky (cca 30 

ha). Hydrologické poměry jsou regulovány sítí 

odvodňovacích kanálů, areálem protéká 

Sendražická svodnice, další vodní plochou je 

mimo areál vodní nádrž ČOV. Vodouši byli prvně 
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zjištěni na loukách uvnitř oploceného areálu 

automobilky, kde 17. 5. 2013 pozoroval L. 

Viktora (ČSO 2017b) jednoho varujícího ptáka. 

Hnízdní výskyt 1–2 párů byl poté zjišťován 

pravidelně i v následujícících letech (2014, 2015), 

přičemž první prokázané hnízdění bylo zjištěno  

8. 6. 2016 pozorováním vyvedených mláďat. 

V romto roce hnízdily na lokalitě min. dva páry 

(L. Viktora, V. Zámečník, ČSO 2017b). Taktéž 

v roce 2017 vodouši na lokalitě hnízdili, L. 

Viktora odhadl početnost na 3–4 hnízdící páry 

(ČSO 2017b). Dne 26. 5. bylo lokalizováno jedno 

hnízdo, pozorována byla inkubující samice. Pár 

s mláďaty z lokalizovaného hnízda byl zjištěn v 

blízkosti nádrže ČOV, kam patrně převedl 

mláďata, která byla ukryta u Sendražické 

svodnice. Poslední návštěva lokality se 

uskutečnila 7. 7. 2017, kdy byl pozorován jeden 

plně vzletný juvenilní pták. Hnízdění min. 

jednoho páru tak bylo úspěšné. 

         Na základě zjištěných údajů o výskytu ptáků 

v areálu TPCA byla přijata managementová 

opatření, která mimo jiné zohledňují nároky 

vodoušů (L. Viktora in litt.). Vzhledem 

ke zjištěným přesunům mláďat mimo oplocený 

areál TPCA je tak místním rizikem mimo predace, 

která je možným rizikovým faktorem i uvnitř 

oploceného areálu, především automobilová či 

železniční doprava, popř. zemědělské práce mimo 

areál. Hnízdění vodouše rudonohého v areálu 

TPCA v roce 2016 bylo prvním prokázaným 

hnízděním po více než 30 letech a jedná se o 

jediné pravidelné hnízdiště na Kolínsku. Do 

budoucna, při zachování managementových 

opatření a hydrologických poměrů, se zdejší 

lokalita jeví jako velmi perspektivní. 

 

LITERATURA 

ČSO 2017a: Atlas hnízdního rozšíření ptáků 2014–2017. URL: http://birds.cz/avif/atlas_sq_alloc.php 

(online přístup 16. 6. 2017). 

ČSO 2017b: Databáze pozorování ptáků. URL: http://birds.cz/avif/index.php (online přístup 16. 6. 2017). 

Diviš T. 2013: Vodouš rudonohý (Tringa totanus). In: Vrána J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování. 

Panurus 22: 71–105. 

Foltýn F. 1986: O vzácných ptácích kolínského okresu. Informační zpravodaj okresního aktivu státní 

ochrany přírody při odboru kultury ONV v Kolíně  3/4: 6 –7. 

Foltýn F. 1989: Krátká zpráva o avifauně luk řeky Cidliny. Informační zpravodaj okresního aktivu státní 

ochrany přírody při odboru kultury ONV v Kolíně: 1: 3–4. 

Hudec K. & Černý W. 1977: Fauna ČSSR. Ptáci 2. Nakladatelství  ČSAV, Academia, Praha. 

Hudec K. & Šťastný K. 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/1. Academia, Praha. 

Kovařík P., Pavel V. & Chutný B. 2003: Hnízdìní bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a straky 

obecné (Pica pica) ve vrcholových oblastech Krkonoš. Panurus 13: 107–108.  

Kubelka V. 2009: Vodouš rudonohý 2008; aktuální stav; monitoring současných i historických hnízdišť 

v ČR – výsledky projektu. Vanellus 3: 36–37. 

Kubelka V. & Pykal J. 2012: Hnízdění vzácných bahňáků na Českobudějovicku v první dekádě 21. 

století s významným rokem 2007. Sborník jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 

52: 7–21. 

http://birds.cz/avif/atlas_sq_alloc.php


 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 12 

 

42 

100 

Kunstmüller I. & Kodet V. 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního 

rozšíření v kraji Vysočina. ČSOP Jihlava a Muzeum Vysočiny Jihlava. 

Machar I. & Pechanec V. 2012: Usazovací pole cukrovarů – významná refugia biodiverzity ptáků 

zemědělské krajiny střední Moravy. Listy cukrovarnické a řepařské 128/5–6: 199–201. 

Volf O. 2016: Ptáci odkališť. Fórum ochrany přírody 1: 26–28. 

Voříšek P., Klvaňová A., Brinke T., Cepák J., Flousek J., Hora J., Reif J., Šťastný K. & Vermouzek 

Z. 2009: Stav ptactva České republiky 2009. Sylvia 45: 1–38. 

Šťastný K. & Bejček V. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. Aventinum, Praha. 

Šťastný K. & Bejček V. 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: Plesník J., Hanzal J. & 

Brejšková L. (eds): Červený seznam obratlovců České republiky. Příroda 22: 95–110. 

 

Hnízdo bekasiny otavní (Gallinago gallinago) u Uhlířské Lhoty 21. 5. 2017, foto Lukáš Kadava. 
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Hnízdní lokalita bekasin otavních u obce Uhlířská Lhota, 12. 5. 2017, foto Lukáš Kadava. 

 

Stopy těžké techniky v hnízdišti bekasin otavních, 23. 6. 2017, foto Lukáš Kadava. 
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Varující adultní vodouš rudonohý (Tringa totanus) na hnízdišti TPCA, 2. 6. 2017, foto: Lukáš Kadava. 

 

Hnízdní lokalita vodoušů rudonohých v areálu automobilky TPCA u Kolína, 26. 5. 2017. Foto L. Kadava. 
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Zimování slučky malé (Lymnocryptes minimus), bekasiny otavní (Gallinago 

gallinago) a sluky lesní (Scolopax rusticola) v České republice v letech  

2001–2017  

Radek K. Lučan 

Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, CZ–12844, Praha, e-mail: rlucan@centrum.cz 

ABSTRACT 

Wintering of Jack Snipe (Lymnocryptes minimus), Common Snipe (Gallinago gallinago) and 

Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) in the Czech Republic in the period 2001–2017. The paper 

summarizes all available winter records of the Jack Snipe (Lymnocryptes minimus), Common Snipe 

(Galinago galinago) and Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) in the Czech Republic in the period 

2001–20017. The respective total number of records analyzed was 189 (min. 83 sites, 57 mapping squares 

covering cca. 10 % of the Czech Republic), 331 (min. 203 sites, 92 mapping squares, 15 % of the area) 

and 44 records (44 sites, 41 mapping squares, 7 % of the area) for Jack Snipe, Common Snipe and 

Eurasian Woodcock respectively. In all species, number of records has increasing tendency over the study 

period. This was mostly attributed to an increase in the mean winter temperature and, to a lesser extent, 

probably due to increasing number of birwatchers and/or enhanced possibilities of on-line publication of 

observational data. Wintering birds were recorded in same or similar habitats in which they are generaly 

observed in other seasons. The highest and lowest proportion of winter records to all available year-round 

records was in Jack Snipe and Eurasian Woodcock, respectivelly, suggesting that Jack Snipe has the 

highest tendency to overwinter than the two other species. 

ÚVOD 

Téměř všechny druhy bahňáků se na území ČR 

zdržují pouze v hnízdním, respektive tahovém 

období, neboť zimoviště všech u nás zjištěných 

druhů leží v oblastech lokalizovaných jižně či 

západně od střední Evropy. Častější výskyt v 

období zimování se týká pouze několika málo 

druhů, z nichž tři zástupci čeledi slukovitých – 

slučka malá (Lymnocryptes minimus), bekasina 

otavní (Gallinago gallinago) a sluka lesní 

(Scolopax rusticola) bývají zvláště v poslední cca 

dekádě zjišťováni na našem území celkem 

pravidelně. Jádro hnízdního areálu všech tří 

zmíněných druhů leží v boreální zóně Eurasie 

(Hagemeijer & Blair 1997) a u bekasiny a sluky 

zahrnuje i území ČR (Šťastný et al. 2006). 

Nejbližší pravidelná hnízdiště slučky malé leží v 

jižním Švédsku, méně pravidelně hnízdí v 

severovýchodním Polsku (Hagemeijer & Blair 

1997) a není zcela vyloučeno, že historicky 

hnízdila i na našem území (cf. Hanzák 1956, 

Mlíkovský 2009).  

Tyto tři druhy se výrazně liší v preferenci 

nejčastěji využívaných biotopů – zatímco slučka a 

bekasina osídlují během hnízdění otevřené 

mokřadní biotopy, sluka je typickým ptákem 

lesního prostředí (Hudec & Šťastný 2005). 

Zimoviště ptáků hnízdících a protahujících přes 

ČR leží u všech tří druhů v jižní a jihozápadní 

Evropě, případně severní Africe (Cepák et al. 

2008). Zimní výskyt všech tří druhů do r. 2000 byl 

zhodnocen v rámci monografie Fauna ČR – Ptáci 

(Šťastný et al. 2006) a Atlasu zimního rozšíření 

ptáků (Bejček et al. 1995). Z obou prací je patrné, 

že zimování je v našich podmínkách vzácné. Při 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 12 

 

46 

100 

mapování zimního rozšíření ptáků v letech  

1982–85 byla slučka zaznamenána pouze v pěti 

případech ležících v méně než 1 % mapovacích 

kvadrátů, bekasina otavní byla zjištěna v 7 % 

mapovacích kvadrátů a sluka v celkem 6 

kvadrátech (1 % území ČR; Bejček et al. 1995). 

Cílem této práce je shrnutí údajů o zimování 

těchto tří našich běžnějších "sluk" v období let 

2001–2017. 

METODIKA 

Za zimní výskyt je v rámci této práce považován 

záznam z období 1. 12. – 29. 2. Časové rozmezí, 

které je této práci analyzováno, zahrnuje zimu 

2001/2002 až zimu 2016/2017. Souhrn 

faunistických záznamů použitý v této práci byl 

shromážděn na základě excerpce faunistických 

databází provozovaných Českou společností 

ornitologickou: databáze avif (ČSO 2017) a její 

starší verze „vaše pozorování“ (ČSO 2010), dále 

byla využita privátní databáze Skupiny pro 

výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB) 

spravovaná Michalem Pakandlem a obsahující 

údaje shromážděné jednak na základě excerpce 

údajů publikovaných ve výše zmíněných 

databázích, jednak údajů obsažených v 

nejrůznějších sbornících a regionálních 

publikacích a taktéž zahrnující nepublikovaná 

pozorování členů SVOB. Dále byly excerpovány 

údaje publikované v regionálních sbornících 

Panurus a Prunella a do výsledného souboru dat 

byly zahrnuty i nepublikované údaje některých 

kolegů. Výsledný dataset jistě není zcela 

kompletní a v terénních zápiscích řady kolegů by 

se nejspíš našlo několik dalších údajů. Budiž do 

budoucna ponaučením, že nezveřejněné údaje jsou 

z odborného hlediska údaji neexistujícími. I přes 

určitou neúplnost však přinejmenším geografické 

rozložení nálezů, kategorizace biotopů i celkové 

dlouhodobé trendy, které výstupy níže uvedených 

analýz naznačují, zcela určitě podávají celkem 

reprezentativní obraz situace na území ČR. Údaje 

o průměrných zimních teplotách v ČR byly 

spočteny na základě veřejně dostupných dat 

(ČHMÚ 2017). Údaje o celkovém počtu všech 

pozorování pro každý druh, využité k relativní 

kvantifikaci počtu zimních záznamů vůči všem 

záznamům, byly excerpovány z databáze birds.cz 

ke dni 20. 3. 2017 a zahrnují pouze neutajené 

údaje. Statistické analýzy byly provedeny v 

programu STATISTICA 8.0 (Statsoft Inc.). 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Slučka malá (Lymnocryptes minumus) 

Celkem bylo v průběhu zimních měsíců let 2001–

2017 shromážděno 189 údajů z minimálně 83 

lokalit ležících v 57 kvadrátech síťového 

mapování, tzn. 10 % území ČR (obr. 1). Většina 

zimních nálezů pochází z nížin a středních poloh, 

k jádrovým oblastem s pravidelnými nálezy patří 

zejména Polabí, Benešovsko a Posázaví, Písecko, 

Svitavsko a moravské nížiny. Největší počet 

pozorování pochází z prosince, v lednu i únoru 

jsou celkové počty záznamů proti prosinci zhruba 

poloviční (obr. 2). Nárůst počtu záznamů ve třetí 

únorové dekádě již může být důsledkem počátku 

jarního tahu, obzvláště v letech s teplou zimou. 

Relativní podíl počtu zimních záznamů ku 

celkovému počtu záznamů obsažených ve 

faunistické databázi avif (ČSO 2017) byl 20 %. 

Celkový trend počtu pozorování i počtu 

zaznamenaných lokalit shrnuje obr. 3. Je z něj 

patrné, že počet pozorování a počet lokalit spolu 

úzce korelují (Rs = 0,98; P < 0,001) a vysoký 

počet záznamů není jen důsledkem vysokého 

počtu záznamů z jedné či několika málo lokalit. 

Celkové počty záznamů mají směrem do 

současnosti jednoznačně rostoucí charakter (počet 

záznamů: Rs = 0,77; P < 0.001; počet lokalit:  

Rs = 0,72; P < 0,01), přičemž nejvyšší počet 

záznamů existuje ze zimy 2014/2015, následován 

zimou 2013/2014. Zimující slučky byly zjišťovány 

obvykle jednotlivě (59 % případů) či po dvou 

(20 %), průměrný počet ptáků na jednu pozitivní 
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kontrolu byl 1,95, maximální počet ptáků 

zaznamenaných během jedné kontroly na lokalitě 

byl 10–12 (např. 10–12 ex. dne 23. 12. 2014 u 

Všně na Semilsku, M. Jůna). Nejčastějším 

biotopem, ve kterém byly zimující slučky zjištěny, 

jsou okraje nejrůznějších stojatých vod, zejména 

rybníků, ale také přehradních či retenčních nádrží 

(37 % ze 160 záznamů, u kterých byla k dispozici 

informace o biotopu), obvykle se sníženou vodní 

hladinou. Podmínkou je přítomnost alespoň sporé 

vegetace, nejčastěji porosty ostřic, rákosu či 

orobince. Další početně zastoupená stanoviště 

byly luční (29 %) a polní (12 %) mokřady a 

nejrůznější typy pramenišť (10 %). Důležitým 

faktem je, že prakticky bez výjimky šlo vždy o 

otevřená nelesní stanoviště (obr. 4). 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 

Celkem bylo v průběhu zimních měsíců let 2001–

2017 shromážděno 331 údajů z minimálně 203 

lokalit ležících v 92 kvadrátech síťového 

mapování, tzn. 15 % území ČR (obr. 5). 

Jádrovými oblastmi zimního výskytu jsou nížiny a 

střední polohy, část nálezů však pochází i z 

vyšších poloh, např. z Českomoravské vysočiny, 

Pošumaví či Krušných hor. Nejvyšší počty 

záznamů pocházejí z prosince, v lednu počty 

záznamů mírně klesají a v únoru jich je nejméně 

(obr. 6). Relativní podíl počtu zimních záznamů 

ku celkovému počtu záznamů obsažených ve 

faunistické databázi avif (ČSO 2017) byl 6 %. 

Celkový trend počtu pozorování i počtu 

zaznamenaných lokalit shrnuje obr. 7. Stejně jako 

v případě slučky počty záznamů a počty lokalit 

spolu vysoce korelují (Rs = 0,88;  

P < 0,001). Celkové počty záznamů mají směrem 

do současnosti jednoznačně rostoucí charakter 

(počet záznamů: Rs = 0,99; P < 0,001; počet 

lokalit: Rs = 0,71; P < 0,01), přičemž nejvyšší 

počet záznamů je ze zimy 2014/2015, následován 

zimou 2015/2016. Průměrný počet jedinců na 

jeden pozitivní záznam je 2,4 jedinců. Ve více než 

polovině případů byli zaznamenáni jednotliví ptáci 

(60 % z 331 záznamů), nebo menší skupinky po 

dvou (17 %), třech (9 %), čtyřech (4 %) či více 

ptácích (10 %). Nejvyšší počet současně 

zaznamenaných jedinců bylo 25–42 ex. ve dnech 

2. – 4. 12. 2014 u Skorčic na Písecku (M. Frencl) 

a 22 ex. dne 25. 12. 2014 na Koňském pastvisku u 

Hlohovce na jižní Moravě (V. Vyhnálek). 

Nejčastějším biotopem, ve kterém byly 

zimující bekasiny zaznamenány, jsou břehy a 

přítokové oblasti stojatých vod, zejména rybníků, 

ale také pískoven, přehrad či retenčních a 

odkalovacích nádrží (38 % z 288 záznamů). Velmi 

často šlo o nádrže se sníženou vodní hladinou či 

zcela vypuštěné. Dalšími frekventovanými 

biotopy byly luční mokřady (19 %), prameniště 

(12 %), blíže nespecifikované mokřady (12 %) a 

drobné vodoteče (10 %). V naprosté většině 

případů šlo o otevřená nelesní stanoviště. Souhrn 

všech hlavních biotopů dle četnosti nálezů podává 

Obr. 8. 

Sluka lesní (Scolopax rusticola) 

Celkem bylo v průběhu zimních měsíců let 2001–

2017 shromážděno 44 údajů ze 44 lokalit lokalit 

ležících ve 41 kvadrátech síťového mapování, tzn. 

7 % území ČR (obr. 9). Geografické rozložení 

nálezů je spíše náhodné, většinou jde o nižší a 

střední polohy. Nejvyšší počty záznamů pocházejí 

z prosince, v lednu a únoru klesá počet záznamů 

na zhruba polovinu vůči situaci v prosinci, avšak v 

poslední únorové dekádě dochází k prudkému 

nárůstu počtu záznamů (obr. 10). Ten zřejmě již 

souvisí s časným nástupem jarního tahu tohoto 

druhu. Relativní podíl počtu zimních záznamů ku 

celkovému počtu záznamů obsažených ve 

faunistické databázi avif (ČSO 2017) byl 3,5 %. 

V naprosté většině případů byli pozorováni 

jednotliví ptáci (82 % ze 44 záznamů) či dvojice 

(14 %). Z celkového trendu počtu nálezů v daném 

období (obr. 11) je patrná absence nálezů v 

prvních sedmi zimách letech 2001–2008, rostoucí 
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trend počtu nálezů směrem do současnosti (Rs = 

0,88; P < 0,001) a jednoznačně nejvyšší počet 

záznamů ze zimy 2013/2014. Z 21 záznamů, kde 

byly k dispozici informace o biotopu, bylo 15 v 

lesích (zejména jehličnatých) či na lesních 

okrajích, obvykle poblíž drobných vodotečí či 

lesních mokřadů. Ostatní nálezy pocházejí od 

drobných vodotečí mimo lesní prostředí, z okrajů 

rybníků či nádrží a křovinatých ruderálů. 

 

Obr. 1. / Fig. 1. Rozložení zimních záznamů slučky malé (Lymnocryptes minimus) na území České 

republiky podle kvadrátů síťového mapování (n = 189). Černě: 1 záznam, žlutě: 2–10 záznamů, červeně: 

> 10 záznamů. / Geographic distribution of winter records of Jack Snipe in the Czech Republic (n = 189). 

Black: 1 record, yellow: 2–10 records, red: > 10 records. 

 
Obr. 2. / Fig. 2. Rozložení záznamů zimujících sluček malých (Lymnocryptes minimus) v letech 2001–

2017 v České republice v průběhu zimy po dekádách (n = 189). / Numbers of records of wintering Jack 

Snipe in different months (by decades) recorded in the Czech Republic during 2001–2017 (n = 189). 
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Obr. 3. / Fig. 3. Počty záznamů (šedě, n = 189) a počty lokalit (černě, n = 116) zimujících sluček malých 

(Lymnocryptes minimus) na území České republiky v letech 2001–2017. / Number of records (grey 

collumns, n = 189) and localities (black collumns, n = 116) of wintering Jack Snipe in the Czech 

Republic in the period 2001–2017. 

 
Obr. 4. / Fig. 4. Typy biotopů, ve kterých byly zaznamenány zimující slučky malé (Lymnocryptes 

minimus) na území České republiky v letech 2001–2017 (n = 160). / Habitats with winter records of Jack 

Snipe in the Czech Republic in the period 2001–2017 (n = 160). Habitat types from the top: standing 

water > wetland on meadow > wetland on arable land > spring > unspecified wetland > small stream > 

manure > river > ruderal site. 
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Obr. 5. / Fig. 5. Rozložení zimních záznamů bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na území České 

republiky podle kvadrátů síťového mapování (n = 331). Černě: 1 záznam, žlutě: 2–10 záznamů, červeně: 

> 10 záznamů. / Geographic distribution of winter records of Common Snipe in the Czech Republic  

(n = 331). Black: 1 record, yellow: 2–10 records, red: > 10 records. 

 
Obr. 6. / Fig. 6. Rozložení záznamů zimujících bekasin otavních (Gallinago gallinago) v letech 2001–

2017 v České republice v průběhu sezóny po dekádách (n = 331). / Numbers of records of wintering 

Common Snipe in different months (by decades) recorded in the Czech Republic during 2001–2017  

(n = 331). 
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Obr. 7. / Fig. 7. Počty záznamů (šedě, n = 331) a počty lokalit (černě, n = 205) zimujících bekasin 

otavních (Gallinago gallinago) na území České republiky v letech 2001–2017. / Number of records (grey 

collumns, n = 331) and localities (black collumns, n = 205) of wintering Common Snipe in the Czech 

Republic in the period 2001–2017. 

 
Obr. 8. / Fig. 8. Typy biotopů, ve kterých byly zaznamenány zimující bekasiny otavní (Gallinago 

gallinago) na území České republiky v letech 2001–2017 (n = 228). / Habitats with winter records of 

common snipes in the Czech Republic in the period 2001–2017 (n = 228). Habitat types from the top: 

standing water > wetland on meadow > spring > unspecified wetland > small stream > wetland on 

arable land > river > aluvial wetland > wastewater treatment plant > manure. 
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Obr. 9. / Fig. 9. Rozložení zimních záznamů sluky lesní (Scolopax rusticola) na území České republiky 

podle kvadrátů síťového mapování (n = 44). Černě: 1 záznam, žlutě: 2–10 záznamů. / Geographic 

distribution of winter records of Eurasian Woodcock in the Czech Republic (n = 44). Black: 1 record, 

yellow: 2–10 records. 

 

Obr. 10. / Fig. 10. Rozložení záznamů zimujících sluk lesních (Scolopax rusticola) v letech 2001–2017 v 

České republice v průběhu sezóny po dekádách (n = 44). / Numbers of records of wintering Eurasian 

Woodcock in different months (by decades) recorded in the Czech Republic during 2001–2017 (n = 44). 
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Obr. 11. / Fig. 11. Počty záznamů = počty lokalit (n = 44) zimujících sluk lesních (Scolopax rusticola) na 

území České republiky v letech 2001–2017. / Numbers of records = numbers of localities (n = 44) of 

wintering Eurasian Woodcock in the Czech Republic in the period 2001–2017. 

 
Obr. 12. / Fig. 12. Vztah mezi sumárním počtem záznamů zimujících sluček malých (Lymnocryptes 

minimus), bekasin otavních (Gallinago gallinago) a sluk lesních (Scolopax rusticola) a průměrnou zimní 

teplotou v České republice v letech 2001–2017 (n = 564), Černá přímka zvýrazňuje trend závislosti v 

datech. / Relationship between number of records of wintering Jack snipe, Common Snipe and Eurasian 

Woodcock (all records pooled) and mean winter temperature recorded in the Czech Republic during 

2001–2017 (n = 564). Black line highlights the trend in the given data set. 
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Efekt klimatu 

Pro zimující ptáky obecně je zásadním 

předpokladem přítomnost potravních zdrojů v 

oblasti zimování. U zimujících bahňáků je přístup 

k potravě nejvíce limitován klimaticky, neboť 

přístup k potravě závisí na průběhu zimních teplot, 

potažmo na zamrzání vodních a mokřadních 

biotopů (Clark 2004, Rehfisch et al. 2004). Tomu 

dobře odpovídá i dlouhodobý trend v počtech 

zimních záznamů všech tří studovaných druhů, 

včetně maxim počtů záznamů v nejteplejších 

zimách. Celkové počty záznamů sluček a bekasin 

jsou statisticky průkazně pozitivně korelovány s 

průměrnou teplotou za období prosinec–únor (Rs = 

0,5; P < 0,05; obr. 12). V případě sluky je tento 

trend neprůkazný, což je ale zřejmě způsobeno 

celkově nízkým počtem záznamů. 

SOUHRN 

Všechny tři druhy našich pravidelněji se 

vyskytujících"sluk" byly na našem území v letech 

2001–2017 zaznamenány i v zimním období, 

přičemž počty nálezů v jednotlivých zimách se 

pohybovaly mezi nulou a několika málo 

desítkami. Nejvyšší počet zimních záznamů byl 

shromážděn pro bekasinu otavní, méně pro slučku 

malou a nejméně pro sluku lesní. Celkové počty 

záznamů však odrážejí spíše celkovou hojnost 

těchto tří druhů, respektive jejich nalezitelnost v 

terénu. Srovnáme-li však relativní podíl počtu 

zimních nálezů ku všem záznamům z celého roku, 

který vyjadřuje jakousi "ochotu" k zimování na 

našem území korigovanou rozdíly v 

detekovatelnosti mezi jednotlivými druhy, jsou 

zimní nálezy mnohem početnější u slučky (více 

než 3×), než u bekasiny otavní. U sluky je tato 

hodnota zdaleka nejnižší. U slučky malé je tedy 

celkový podíl populace, který u nás zimuje, 

nejvyšší, naopak u sluky nejnižší. V dlouhodobém 

měřítku dochází u všech druhů k nárůstu počtu 

pozorování. Tento trend je sice částečně zajisté 

odrazem zvýšeného zájmu o pozorování ptáků a 

také zavedení možnosti zveřejňování 

faunistických záznamů v internetových 

databázích, zároveň však zapadá do kontextu 

dlouhodobých změn klimatu, na které v důsledku 

rostoucích zimních teplot reaguje část populací 

tažných druhů ptáků zkrácením cesty na zimoviště 

a posunem zimovišť do oblastí položených 

výrazně severněji od zimovišť tradičních. Tento 

fakt již byl konstatován celou řadou autorů (u 

bahňáků např. MacLean et al. 2008) a v případě tří 

studovaných druhů jej dobře podporuje průkazná 

korelace mezi počty pozorování a průměrnou 

zimní teplotou, doložená v této práci. Vzhledem k 

dlouhodobému nárůstu průměrných zimních teplot 

lze očekávat i nárůst počtu zimních záznamů 

těchto druhů na našem území i v budoucnu. Tento 

trend dokládá i výrazně vyšší počet obsazených 

kvadrátů síťového mapování v průběhu let 2001–

2017 ve srovnání se stavem zjištěným v letech 

1982–1985 (Bejček et al. 1995). Vzhledem k 

vysokému výzkumnému úsilí věnovanému 

mapování zimního rozšíření ptáků v letech  

1982–85 a naopak spíše náhodnému a 

nesystematickému charakteru získávání zde 

analyzovaných údajů, lze dlouhodobě pozitivní 

trend počtu zimních nálezů přisoudit mnohem 

spíše reálné situaci, než metodickému artefaktu 

zvýšeného zájmu o pozorování ptáků. 

Biotopy využívané v průběhu zimních 

měsíců jsou v podstatě identické s biotopy, kde 

jsou jednotlivé druhy zjišťovány mimo zimní 

období, přičemž slučky a bekasiny jednoznačně 

preferují mokřady v otevřené krajině, zatímco 

sluky byly téměř výhradně zaznamenávány na 

mokřadech v lesním prostředí. Hlavním 

limitujícím faktorem se zdá být přístup k potravě, 

který určují teploty okolního prostředí. Při 

zamrznutí ploch s výskytem bahenních sedimentů 

se zimující ptáci koncentrují v podobných 

místech, kde z nejrůznějších důvodů k zámrzu 

nedošlo. 
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Celkové geografické rozložení nálezů, 

zejména u slučky malé a bekasiny otavní, zřejmě 

sice poměrně dobře ilustruje potenciál různých 

oblastí ČR pro zimování těchto druhů, zároveň je 

však do značné míry poplatný rozsahu terénních 

aktivit našich ornitologů v jednotlivých regionech. 

Jen tak si lze vysvětlit absenci zimních nálezů z 

rozsáhlých oblastí s plošným výskytem 

mokřadních biotopů v nižších a středních 

polohách např. České křídové tabule, Třeboňska či 

Slezska, zatímco v některých oblastech jsou 

zimující slučky a bekasiny zaznamenávány zcela 

pravidelně i v chladných zimách. Dobrou ilustrací 

jsou např. oblasti sledované Milanem Frenclem a 

Jiřím Vondrkou (Písecko), Pavlem Procházkou 

(Benešovsko), Michalem Kavkou (Kutnohorsko), 

Vojtěchem Šťastným a Martinem Jůnou 

(Semilsko). V této souvislosti a závěrem nezbývá 

než vyzvat všechny zájemce o výzkum bahňáků, 

aby nezapomněli lokality, které sledují v průběhu 

tahové a hnízdní sezóny, navštěvovat i v průběhu 

zimního období. V průběhu tvrdých zim se vyplatí 

kontrolovat i drobné mokřadní lokality, kde z 

nejrůznějších důvodů nedochází ke kompletnímu 

zámrzu. Pouze za takového předpokladu lze totiž 

vytvořit reálnější obraz skutečného stavu 

zimujících populací těchto druhů. 
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Slučka malá (Lymnocryptes minimus) na Zbudovských Blatech, Českobudějovicko, foto: Miroslav Šálek. 
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Zimování slučky malé (Lymnocryptes minimus) a bekasiny otavní (Gallinago 

gallinago) na Sedmihorských slatinách v zimách 2007/08–2016/17 

Vojtěch Šťastný 

ÚVOD 

Hnízdištěm slučky malé (Lymnocryptes minimus) 

je oblast severní Skandinávie a severního Ruska 

po střední Sibiř. V menší hustotě se vyskytuje 

v jižním Švédsku, Polsku, Litvě, Bělorusku a 

Estonsku. Zimoviště většiny ptáků pak leží nejspíš 

v severní a západní Evropě, dále v severní Africe 

a v okolí Nilu. Sibiřské populace pravděpodobně 

přezimují ve východní Africe a v jihozápadní Asii 

(Cepák et al. 2008). V České republice pravidelně 

protahuje, vzácně v malém množství zimuje 

(Hudec & Šťastný 2005). 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 

obývá severnější oblasti Eurasie. U nás hnízdí na 

většině území, nicméně je druhem silně 

ubývajícím a dle červeného seznamu se jedná o 

ohrožený druh (Šťastný et al. 2006). V převážné 

části svého areálu je tažná. Zimoviště našich ptáků 

je známo v oblasti od Belgie, Francie, přes severní 

Španělsko, Itálii až po východní pobřeží 

Jaderského moře (Cepák et al. 2008). Pokud to 

však umožní nezamrzlé vody, bekasiny u nás i 

přezimují (Hudec & Šťastný 2005). Průměrný 

počet zimujících kusů v ČR byl při mapování 

zimního rozšíření ptáků v letech 1982–1985 

odhadnut na 30–70 ex.  

 

Slučka malá (Lymnocryptes minimus) na Sedmihorských slatinách, foto: Vojtěch Šťastný. 
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V oblasti Českého ráje, v jehož centru se 

Sedmihorské slatiny nacházejí, je slučka malá 

zastihována dosti vzácně v období od podzimu do 

jara (Mrkáček et al. 2000), bekasina otavní zde 

hnízdí pouze lokálně v počtu 10–30 párů 

(Mrkáček 2011).  

LOKALITA 

Sedmihorské slatiny leží v nivě Libuňky (tj. 

levostranný přítok Jizery) v severních Čechách, 

jihovýchodně od Turnova (kvadrát 5457). Nutno 

podotknout, že údolí Libuňky je silnou mrazovou 

kotlinou, což stručně řečeno znamená, že zejména 

při vyjasnění a uklidnění větru je teplota v údolí 

značně nižší než běžná teplota vzduchu ve stejný 

okamžik například v rovinatém terénu. Mokřad o 

rozloze asi 25 ha je z převážné části tvořen 

rákosinami s různým stupněm podmáčení, 

s porosty vrby (Salix sp.) a olše (Alnus sp.). 

Mokřadní louky se nacházejí ostrůvkovitě a při 

okraji v centrální části, více pak v části východní. 

Zejména v centrální části mokřadu dochází 

k silným renaturačním procesům, např. tvorbě 

pramenišť a zatápění vegetace a následně 

dynamickým změnám v ekosystému. V minulosti 

silně narušené území melioracemi je v současné 

době v přípravné fázi na vyhlášení maloplošným 

chráněným územím. 

Lokalita je významná zejména z hlediska 

avifauny. Od roku 2008 jsem zde zaznamenal 122 

druhů ptáků. Z bahňáků (Charadrii) zde však 

hnízdí pouze bekasina otavní v kolísavém počtu 

0–2 párů. Ještě v roce 1982 tu přitom Mrkáček et 

al. (2000) uvádí tok čtyř samců. V nivě Libuňky 

severozápadně od mokřadu pak bývalo podle něj 

tradiční hnízdiště čejky chocholaté (Vanellus 

vanellus) s početností 5–7 párů. Z vlastních 

pozorování v poslední dekádě jsem zaznamenal 

výskyt pouze jednoho páru s prokázaným 

hnízděním jen v roce 2012. V roce 2013 zde 

vyhnízdil také kulík říční (Charadrius dubius). 

Mimo zimní období jsem na lokalitě kromě 

v příspěvku zmiňovaných druhů zaznamenal 

vodouše kropenatého (Tringa ochropus) (n = 9), 

vodouše bahenního (Tringa glareola) (n = 1) a 

sluku lesní (Scolopax rusticola) (n = 3). 

 

Lokalita „nezamrzající prameniště“ na Sedmihorských slatinách, foto: Vojtěch Šťastný. 
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Území je z hlediska bahňáků zajímavější 

paradoxně v zimě. Díky samovolnému narušování 

podzemních drenáží a silným pramenům zůstává 

na ploše o rozloze několika desítek metrů 

čtverečních nikdy nezamrzající prameniště (dále 

v článku jako „nezamrzající prameniště“). Toto 

stanoviště se tak stává velice atraktivní pro 

zimující bahňáky a chřástalovité (Rallidae). 

Později zamrzají také odvodňovací kanály 

s tekoucí vodou. Ty se nachází uvnitř i vně 

mokřadu. Pro potřeby tohoto článku jsem zahrnul 

i pozorování z odvodňovacího kanálu v polích 

v bezprostřední blízkosti mokřadu. To, že kanály 

zůstávají déle rozmrzlé, je způsobeno v jednom 

případě tím, že voda tudy protéká a vyúsťují sem 

drenážní trubky standardně umísťované 

v nezámrzné hloubce. Druhým a častějším 

případem jsou kanály, do kterých pramení voda z 

pramenů a následně protéká po spádu kanálu dál. 

Ve slabších zimách jsou příležitostí pro lov 

potravy i další místa s mírněji proudící vodou či 

jiné otevřené plochy s bahnem, například plošky 

disturbované prasetem divokým (Sus scrofa) a 

jejich cesty (všechna tato zmíněna stanoviště dále 

v článku jako „středová bažina“ nebo „jinde“). 

Nicméně prvně zmiňované prameniště je 

v době dlouhodobých mrazů pod -20 °C jediným 

možným útočištěm pro ptáky, a právě na něj je 

hlavně zaměřen tento příspěvek. Teplota vody 

v prameni je během roku stabilní (kolísá 

v rozmezí několika stupňů okolo hodnoty 9,5 °C). 

Během roku je prameniště porostlé souvislým 

„kobercem“ chráněné potočnice lékařské 

(Nasturtium officinale). Zpočátku období bylo toto 

prameniště dosti uzavřené a mnohem menší 

rozlohy, k jeho rozšiřování a otevření prostoru 

docházelo až později. Paradoxně vzhledem 

k diskutovanému suchu rozšiřování pokračuje i 

dnes. Určitou měrou k tomu dle mého názoru 

může přispívat i zvýšený pohyb černé zvěře, díky 

kterému se utužená půda kolem prameniště 

rozdírá a následně se po kontaktu s proudící vodou 

tvoří další bahnité plochy. 

METODIKA 

Území Sedmihorských slatin navštěvuji souvisle 

od počátku února 2008, počty návštěv však 

meziročně postupně klesají. U zimujících bahňáků 

vždy zaznamenávám všechny zjištěné jedince. V 

příspěvku jsou shrnuta zimní (prosinec–únor) 

pozorování slučky malé a bekasiny otavní na 

území Sedmihorských slatin do konce února 2017. 

Jiné druhy bahňáků jsem zde v zimním období 

nezaznamenal. Pro kompletnost zde krátce uvádím 

i zimní zástihy chřástalovitých, často zimující na 

lokalitě společně se zmíněnými bahňáky. Většinou 

zaznamenávám i konkrétní místo nálezu v rámci 

lokality („nezamrzající prameniště“, „středová 

bažina“, „jinde“). 

Jak je známo, zjistit ve vegetaci bekasinu, 

natož slučku, je velmi obtížné. Je proto za potřebí 

místo výskytu detailně prozkoumat. Vždy se 

nejprve snažím slučky najít dalekohledem na 

zemi, většinou je ale nutné místo projít a slučky 

vyšlápnout. Bekasiny se zpravidla zvednou už při 

příchodu k prameništi. V případě silných mrazů 

navštěvuji prameniště jen sporadicky a o 

vyšlápnutí sluček se někdy ani nesnažím. 

Znamenalo by to pro ně stres a zbytečnou ztrátu 

energie.  

Při každé vycházce zaznamenávám 

zpravidla také teplotu vzduchu. Uváděná teplota je 

nejnižší zaznamenaná během vycházky (většinou 

naměřená po ránu a přímo na lokalitě). Důležitým 

faktorem v zimě je také aktuální výška sněhu. Obě 

hodnoty však u některých pozorování chybí. Dále 

jsou zde vypsána historická data o zimování 

bahňáků (Charadrii) na sledované lokalitě nebo v 

její blízkosti dle Mrkáčka et al. (2000). 

VÝSLEDKY 

Jak slučka malá, tak bekasina otavní jsou druhy na 

lokalitě pravidelně zaznamenávané v zimním 

období. Vůbec poprvé jsem zde slučku objevil až 

13. března 2010. Počínaje zimou 2010/11 pak 
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slučky na lokalitě zimovaly pravidelně každý rok. 

Bekasiny otavní jsem pozoroval už v prvních třech 

zimách, avšak pozorování z prvních dvou zim 

pocházela z nivy Libuňky severozápadně od 

mokřadu, zpravidla od odvodňovacího kanálu 

v polích.  

Celkem jsem zaznamenal v období 

prosinec–únor během 61 návštěv 40 záznamů 

slučky malé a 39 záznamů bekasiny otavní (obr. 

1). Návštěvy s negativním zjištěním obou druhů 

bohužel nemám zaznamenány a nejsou proto 

zahrnuty ve zmíněném počtu návštěv.   

Počty se pohybují u slučky od 1 ex. (n = 

15; nejčastěji) do 10 ex. (n = 1; dne 18. 1. 2015; 

obr. 2), u bekasiny jsou počty nižší – od 1 ex. (n = 

28; nejčastěji) do 3 ex. (n = 2; 22. 1. 2011 a 11. 

12. 2011). U slučky se však někdy jednalo o 

minimální počty a místo nebylo procházeno celé. 

Počet pozorování, kdy počet sluček přesáhl 3 ex. 

je 12 ze 40 záznamů.  

Co se týče konkrétních míst nálezu v rámci 

mokřadu, u slučky bylo 72 % jedinců zjištěno na 

„nezamrzajícím prameništi“, 2 % ve „středové 

bažině“, 1 % „jinde“ a u 25 % nebylo 

specifikováno, u bekasiny potom 40 % na 

„nezamrzajícím prameništi“, 10 % ve „středové 

bažině“, 19 % „jinde“ (z toho 14 % na 

odvodňovacím kanále v polích severozápadně od 

lokality) a u 31 % nebylo specifikováno.  

Povětrnostní podmínky zásadní vliv na 

prostý výskyt sluček a bekasin během zimy na 

Sedmihorských slatinách pravděpodobně nemají. 

Jaké maximální početnosti dosahovaly slučky a 

bekasiny v jednotlivých měsících s přihlédnutím 

na povětrnostní podmínky, resp. jejich extrémní 

hodnoty v jednotlivých měsících (max. výška 

sněhové pokrývky a min. teplota vzduchu) je 

patrné z grafu na obr. 3. 

 

 

Obr. 1. Počty záznamů slučky malé (Lymnocryptes minimus) a bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na 

Sedmihorských slatinách v jednotlivých zimních měsících (souhrn za celé období). 
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Obr. 2. Počty exemplářů slučky malé (Lymnocryptes minimus) zaznamenaných na Sedmihorských 

slatinách při jednotlivých pozorováních za celé období sledování. 

Zimování chřástala vodního jsem 

zaznamenal v zimách 2009/10, 2015/16 a 2016/17 

(na lokalitě hnízdí v počtu asi pěti párů). V zimě 

2010/11 a 2013/14 mám data pouze v prosinci, v 

zimě byl 2011/12 zjištěn začátkem prosince a pak 

až začátkem února. V zimě 2014/15 chybí 

záznamy z ledna a první poloviny února. V zimě 

2012/13 nezaznamenán vůbec. Vždy se jednalo o 

1–2 ex. a většina pozorování pochází opět 

z „nezamrzajícího prameniště“. Dne 29. 12. 2009 

jsem našel nedaleko od rákosiny hromadu peří 

z predovaného chřástala. 

Zimování u slučky a bekasiny bylo 

v oblasti prokázáno i v minulosti (Mrkáček et al. 

2000). Jedná se o dva záznamy – „2. 12. 1981 – 

slučka malá (1 ex.) – v bažinkách v polích u 

Sedmihorek“ a „20. 12. 1981 – bekasina otavní (3 

ex.) – Sedmihorky“. 
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Obr. 3. Maximální hodnoty v početnosti slučky malé (Lymnocryptes minimus) a bekasiny otavní 

(Gallinago gallinago) zaznamenané na Sedmihorských slatinách v jednotlivých zimních měsících 

v celém období sledování s vynesenými faktory prostředí „max. výška sněhové pokrývky“ a „min. teplota 

vzduchu“. 

 

DISKUSE 

Lokalit s příhodnými podmínkami k zimování 

bahňáků jako té na Sedmihorských slatinách může 

být u nás jistě více. Pozorování ze zimního období 

však v republice není mnoho (ČSO 2017). 

Důvodem může být snížená návštěvnost terénu 

ornitology v zimním období, a potom v případě 

slučky zejména její nesnadné objevení na místě 

samém. 

Jak uvádí Cepák et al. (2008), hovořit o 

pozorování slučky malé v zimních měsících jako o 

zimování není vždy prokazatelně správné, neboť 

oddělit tažné a přezimující ptáky není jednoduché. 

Tah u tohoto druhu se může v závislosti na 

klimatických podmínkách protáhnout na podzim 

až do prosince a na jaře začít vzácně již koncem 

ledna. Oproti tomu bekasina otavní dle Hudce & 

Šťastného (2005) přilétá na naše hnízdiště nejdříve 

v první polovině března, podzimní tah pak trvá 

minimálně do konce října. Z území 

Sedmihorských slatin mimo uváděných zimních 

pozorování mám i řadu pozorování slučky malé ze 

zbylé části roku (n = 45). Většinou se jedná o 

záznamy z března–dubna a října–listopadu, pouze 

výjimečně o záznamy z května (n = 3; 28. 5. 2011 

– 1 ex., 4. 5. 2013 – 1 ex. a 1. 5. 2016 – 1 ex.) a 

dokonce i června (n = 1; 7. 6. 2012 – 1 ex.). 

Jelikož bekasina otavní zde hnízdí, těžko odlišit 

pozorování místních a tažných ptáků. Uvedu 

alespoň nejvyšší zaznamenaný počet 8 ex. ze dne 

12. 11. 2012. 

Jak uvádějí Cepák (et al. 2008), u slučky 

malé je vysoká věrnost konkrétním tahovým 

zastávkám. Jestli se jedná o stejné ptáky 

zastavující se nebo zimující na Sedmihorských 
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slatinách pravidelně každý rok, je otázkou. 

Provedl jsem několik pokusů o odchyt a 

kroužkování, úspěšně však pouze jednou 1 ex. 

Další otázkou je, co tvoří jídelníček zde 

zimujících ptáků. Jednak zda je to potrava 

rostlinná nebo živočišná, jednak zda určitou roli 

hraje i stálezelená potočnice lékařská pokrývající i 

v zimě určitou část plochy prameniště. 

Podivuhodná jsou pozorování z první 

poloviny února 2012, kdy okolní teplota klesla 

hluboko pod -20 °C, sněhová pokrývka 

dosahovala 12–15 cm a přitom se na 

„nezamrzajícím prameništi“ vyskytovalo až 8 ex. 

slučky malé a 1 ex. bekasiny otavní. Stejně 

zajímavé je i pozorování 1 ex. bekasiny rovněž 

zde v období 3. 1. až 8. 2. 2010. Tehdy během 

několika týdnů připadlo desítky centimetrů sněhu 

(maximum 45 cm) a zároveň zde byla naměřena 

vůbec nejnižší teplota za celé sledované období, tj. 

-27 °C (dne 27. 1. 2010). Zda se jednalo stále o 

stejného jedince, samozřejmě není jisté. Poslední 

extrémy panovaly na lokalitě v letošní zimě na 

počátku roku 2017. Teploty po několik dní 

pravidelně klesaly přes noc hluboko pod -20 °C, 

přičemž sněhová pokrývka dosahovala výšky 

kolem 25 cm. Ještě 28. 12. zde bylo asi 6 ex. 

slučky a 1 ex. bekasiny, při další kontrole 7. 1. zde 

byly dvě bekasiny a min. jedna slučka. 

„Nezamrzající prameniště“ jsem ale během těchto 

mrazů raději příliš neprocházel, abych ptáky 

neplašil. V této době zde rovněž zimoval také 

1 ex. chřástala vodního (Rallus aquaticus) a 

poprvé za celé období také 2 ex. slípky 

zelenonohé (Gallinula chloropus). Nicméně dne 

21. 1. (po polevení mrazů) jsem „nezamrzající 

prameniště“ prošel detailně a objevil zde pouze  

1 ex. chřástala vodního bez sluček i bekasin. 

Zjistil jsem stopy lišky obecné (Vulpes vulpes) a 

nalezl hromada peří ze slípky zelenonohé. Dne  

8. 2. byl na místě opět min. 1 ex. slučky malé. 

Jak je patrné z výsledků pozorování, často 

docházelo mezi jednotlivými kontrolami lokality 

ke kolísání v počtu jedinců. Je na místě zmínit 

nedalekou lokalitu „Všeň“ („wellness Všeň“) 

vzdálenou necelých 6 km přes hřeben 

jihozápadním směrem, odkud pochází z období 

sledování několik zimních záznamů (ČSO 2017) – 

slučka malá: 8. 2. 2011 (1 ex.), 23. 12. 2014 (10–

12 ex.), 25. 12. 2014 (9 ex.), 28. 12. 2015 (7 ex.) a 

29. 2. 2016 (6 ex.); bekasina otavní: 25. 12. 2014 

(2 ex.) a 28. 12. 2015 (1 ex.). Jedná se o polní 

mokřad vzniklý teprve před pár lety narušením 

orné půdy za účelem výstavby wellness centra. Po 

ukončení prací z finančních důvodů zde vznikly 

dvě menší jezera a několik kanálů a různých 

mokřin. Dnes se jedná o poměrně zajímavou 

lokalitu z hlediska ornitofauny a batrachofauny. 

Zda se zde nacházejí nějaká prameniště, která by 

v zimě nezamrzala, mi však není známo. Stejně 

tak zůstává neznámou, zda dochází ke komunikaci 

mezi touto lokalitou a oblastí Sedmihorských 

slatin. 

ZÁVĚR 

Závěrem bych konstatoval, že je velice 

obdivuhodné to, za jakých podmínek dokáží 

popisované druhy (nejen) bahňáků přežít. 

Nicméně je potřeba si uvědomit, že při 

dlouhotrvajících silných mrazech zůstávají těmto 

ptákům v krajině skutečně jen „oázy“ vody, kde 

mohou nalézt potravu pro přežití. Pokud takové 

místo najde liška nebo jiný predátor, stávají se tato 

místa pro ptáky ekologickou pastí. Je proto dobré 

provádět návštěvy v delších odstupech, aby 

nedocházelo u zimujících ptáků ke stresu a 

zbytečným ztrátám energie a ideálně v době se 

zmrzlou půdou bez sněhu (nebo po zmrzlém 

sněhu) pro snížení rizika následné predace. Do 

budoucna by bylo rozhodně dobré nadále sledovat 

prameniště a vývoj podmáčení vegetace a s tím 

související výskyt zimujících bahňáků, případně 

dalších ptáků. V případě plánované návštěvy 

lokality v zájmu ochrany území a ptáků, prosím, 

kontaktujte ideálně autora článku. 
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Na tomto odkazu naleznete doplňující videa slučky malé, bekasiny otavní a chřástala vodního z fotopasti 

krátkodobě umístěné u „nezamrzajícího prameniště“ na Sedmihorských slatinách v různých letech 

během období sledování: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQtIsK0K7sxtB3Sr_ZWQ_1dMGvd0Ke6UZ 

 

Lokalita „nezamrzající prameniště“ na Sedmihorských slatinách před zimou. Foto: Vojtěch Šťastný. 
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Lokalita „nezamrzající prameniště“ na Sedmihorských slatinách v zimě, foto: Vojtěch Šťastný. 

 

Jedna z osmi sluček malých (Lymnocryptes minimus) krčící se při okraji „nezamrzajícího prameniště“ na 

Sedmihorských slatinách v zimě 2011/12 (4. 2. 2012; teplota vzduchu -23 °C), foto: Vojtěch Šťastný. 
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Využití termokamery při vyhledávání ptáků s mimetickým chováním 

– příklad slučky malé (Lymnocryptes minimus)  

Vojtěch Šťastný & Jan Myška 

Termovize neboli infračervená termografie se v 

ornitologii využívá od konce 60. let 20. století 

(McCafferty 2013). Termokamera je zařízení 

schopné zachycovat a zaznamenávat infračervené 

záření vyzařované objektem na jeho povrchu, 

přičemž snímá také z okolí, které snímaný objekt 

odráží a z prostoru mezi ním a kamerou. Vše pak 

převádí na elektrický signál a zpřístupňuje 

lidskému oku. Ve výsledku se na displeji 

termokamery zobrazí barevný snímek – 

termogram, ze kterého lze určovat teplotní rozdíly 

(Nazeleno 2017). V tomto příspěvku bychom rádi 

poukázali na možnosti využití termokamery při 

vyhledávání jedinců krypticky zbarvených druhů 

ptáků (jako typických endotermních živočichů), a 

to na příkladu slučky malé (Lymnocryptes 

minimus). 

Slučka malá je druh bahňáka z čeledi 

slukovitých (Scolopaci) o velikosti těla 18–20 cm 

obývající mokřadní biotopy severní Evropy a 

Ruska. V České republice pravidelně protahuje, 

vzácně v malém množství zimuje (Hudec & 

Šťastný 2005). V případě nebezpečí zůstává 

strnule přitisklá k podkladu a spoléhá na své 

nenápadné zbarvení splývající s okolím. Aby ji 

ornitolog zaznamenal, musí jedince zpravidla 

takzvaně vyšlápnout (tj. pták vzlétne, teprve když 

je doslova na dosah pozorovatele). 

Předpokladem pro aplikaci termokamery 

pro vyhledávání sluček v terénu je nutné předem 

znát alespoň přibližně místo jejich výskytu 

v rámci konkrétní lokality. Tento předpoklad 

uvádí i Boonstra et al. (1995), kteří se pomocí 

termokamery mimo jiné pokoušeli lokalizovat 

odpočívající nebo lovící ptáky arktické tundry a 

jejich hnízda na zemi, konkrétně strnada severního 

(Calcarius lapponicus) a jespáka skvrnitého 

(Calidris melanotos). Vzdálenost od hledaného 

objektu pak musí být do několika metrů (Cilulko 

et al. 2013). V našem případě to v praxi znamená 

mít vytipované (vypozorované) plošky v terénu, 

kde se slučky pravidelně objevují. Dalším 

důležitým faktorem, který Cilulko et al. (2013) 

uvádí, jsou povětrnostní podmínky, které 

významně ovlivňují účinné využití termokamery v 

terénu. Teplotní kontrast mezi povrchem země 

(vegetací) a jedincem ptáka je zcela zásadním 

předpokladem (Galligan et al. 2003). Jak uvádí 

Cilulko et al. (2013), mezi kamerou a 

pozorovaným objektem by neměla být hustá 

vegetace, která by činila cílový objekt pro kameru 

neviditelným. 

Při našem pokusu jsme využili 

termokameru Flir i7 (výrobce FLIR Systems, 

země původu Estonsko; rozlišení teploty: 0,1 °C, 

kvalita teplotního obrazu: 140×140 pixelů). 

Pokusnou lokalitou bylo území Sedmihorských 

slatin v severních Čechách (kvadrát 5457), kde se 

nachází i v zimě trvale rozmrzlé prameniště o 

rozloze jen několika desítek metrů čtverečních. To 

je pravidelně (nejen) v zimním období 

v posledních letech navštěvováno slučkou malou 

v počtu až 10 jedinců (více v článku na str. 57–

65). Dne 7. 2. 2016, kdy jsme lokalitu navštívili 

s termokamerou, byla zatažená obloha, teplota 

vzduchu asi 10 °C a krajina byla bez sněhové 

pokrývky. Prameništěm jsme procházeli pomalu a 

termokamerou postupně zaměřovali bahnité břehy 

prameniště, kde se slučky pravidelně zdržují. 

Několik se nám jich podařilo zanedlouho objevit. 

Jednoho jedince jsme objevili už dalekohledem, 

další minimálně jednu slučku jsme však našli 

pouze díky využití termokamery (obr. 1–3). Po 
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zaznamenání slučky termokamerou jako teplého 

bodu na displeji jsme pomocí dalekohledu zprvu 

nebyli schopni ve vegetaci jedince rozpoznat. Měli 

jsme i podezření, že se jedná o záznam savčího 

trusu, který se nacházel v její těsné blízkosti. Toho 

dne jsme zde zaznamenali celkem 5 ex. slučky 

malé, po předchozí kontrole 24. 1. 2016, kdy se 

jich zde vyskytovalo ještě o tři více. 

 

Obr. 1. Dokumentace pozorované slučky malé (Lymnocryptes minimus) s využitím termokamery na 

Sedmihorských slatinách dne 7. 2. 2016 (vlevo dole a vlevo nahoře – foto: Vojtěch Šťastný, vpravo dole a 

vpravo nahoře – foto: Jan Myška). 
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Obr. 2 a, b, c. Slučka malá (Lymnocryptes minimus) vyobrazená na displeji termokamery jako světlý bod 

– 2 ex., vzdálenost asi 3 a 6 metrů (a); 1 ex., vzdálenost asi 3 metry (c) a vyobrazení pozorované slučky 

malé a fotografujícího pozorovatele na displeji termokamery při vzdálenosti asi 3 metry (b). 

   

Obr. 3 a, b. Vyobrazení pozorované slučky malé (Lymnocryptes minimus) na displeji termokamery při 

vzdálenosti přes 2 metry (a) a asi 1 metr (b). 

 

Při pokusu se termokamera osvědčila jako 

velmi cenná pomůcka při vyhledávání sluček v 

terénu. Výhodou jejího využití za tímto účelem je 

minimalizace rušení ptáků oproti standardnímu 

pozorování, kdy pozorovatel slučku zpravidla 

vyšlápne. Přikrčeného jedince na zemi je člověk 

schopen pomocí dalekohledu zaznamenat za 

ideálních okolností odhadem na vzdálenost 

maximálně do 10 metrů. S termokamerou to bude 

vzdálenost zhruba podobná, avšak slučku zjistíme 

téměř jakkoli schovanou v jakémkoliv 

mikrohabitatu. Správnost určení pak samozřejmě 

musíme ověřit dalekohledem, třeba i z různých 

úhlů. Zvláště během dlouhotrvajících silných 

mrazů může být termokamera užitečná z toho 

důvodu, že zimující ptáky díky větší dohledové 

vzdálenosti neplašíme, a nevystavujeme tak 

zbytečně stresu a nezbavujeme potřebné energie. 

Bylo by jistě možné využít toto zařízení 

k vyhledávání i dalších druhů ptáků s mimetickým 
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chováním, jako například bekasiny otavní 

(Gallinago gallinago), sluky lesní (Scolopax 

rusticola) nebo lelka lesního (Caprimulgus 

europaeus).  

Možnosti využití termokamer ve studiu ptáků 

jsou široké a do budoucna lze očekávat jejich další 

nárůst. Různé aplikace termovize v ornitologii 

uvádí McCafferty et al. (2013). Jak uvádí 

například Galligan et al. (2003) nebo Boonstra et 

al. (1995), termokamer je možné využít k 

vyhledávání hnízd. V souvislosti s naším 

příspěvkem je na místě zmínit též možné využití 

pro hledání čerstvě odkryté snůšky s vejci u ptáků 

hnízdících na zemi s kryptickým zbarvením vajec 

(např. čejka chocholatá (Vanellus vanellus) nebo 

kulík říční (Charadrius dubius)). Bylo by též 

možné vyhledat tímto způsobem za šera obsazené 

hnízdo například bekasiny, místo označit, a poté 

místo navštívit za dne (Kubelka in litt.). Nicméně 

velkou nevýhodou využití termokamer a obecně 

infračervené termografie je přetrvávající vysoká 

cena těchto zařízení (Cilulko et al. 2013). 
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Schovávající se slučka malá (Lymnocryptes minimus) na Sedmihorských slatinách, foto: Vojtěch Šťastný. 
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Bahňáci ČR z pohledu Faunistické komise ČSO 

Jiří Šírek 

Faunistická komise ČSO (dále jen FK) se zabývá 

mimo posuzování aktuálních pozorování také 

revizí historických záznamů ptáků ČR. K tomu 

využívá mimo jiné literární prameny, sbírkový 

materiál v našich muzejních sbírkách a mnohdy i 

svědectví a sdělení autorů, preparátorů, muzejních 

pracovníků apod. Zvlášť v posledních letech byla 

tato činnost velmi aktivní a směřuje ke zpracování 

stavu naší avifauny zejména se zřetelem ke 

kritickému posouzení výskytu vzácných druhů a 

rarit. Na základě dosud známých informací je 

v předloženém přehledu zpracován výskyt všech 

druhů bahňáků v České republice k 1. 1. 2017 

z pohledu FK (tab. 1). 

 

Tab. 1. Druhy bahňáků zaznamenané v ČR dle pohledu Faunistické komise ČSO. 

Vysvětlivky: 

V prvých třech sloupcích je uveden latinský, český a anglický název druhu, ve 4. sloupci kategorie: 

 A – druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950 

 A0 – totéž, jako A, ale bez dokladu 

 B – druh pozorovaný alespoň jednou do 31. 12. 1949, později nezaznamenán 

 D – druh, u kterého je přirozený výskyt možný, ale existuje významná pravděpodobnost původu z 

chovu nebo zajetí 

 X – druhy zamítnuté, nebo po revizi vyřazené z fauny ČR 

V 5. sloupci charakter výskytu v ČR: 

 H – hnízdění (H – pravidelně, h – v malém počtu nebo lokálně, (h) – výjimečně) 

 T – tah (T – pravidelně, t – nepravidelně nebo v malých počtech) 

 Z – zimování (Z – pravidelně, z – nepravidelně nebo v malých počtech, (z) – výjimečně) 

 r – zatoulaný druh, zjištěný více než 10× 

 a – výjimečný zatoulanec (do 10 pozorování) 

V posledním sloupci v poznámce jsou uvedeny podrobnější údaje, zejména k vzácným druhům, u výskytů 

do tří záznamů jsou uvedena i konkrétní data. Kategorizace druhů z pohledu FK je rozlišena barevně – 

tmavě zelená – FK posuzuje každý údaj, světle zelená – registrovaná pozorování, bez zvýraznění – ostatní 

druhy. FK ČSO se řídí taxonomií podle IOC World Bird List (Gill & Donsker 2017). Přiklání se tak k 

faunistickým komisím např. Velké Británie či Německa. 
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Burhinus 

oedicnemus 
Dytík úhorní Stone Curlew A 

(h†), 

r  
jako hnízdící druh vymizel 

Himantopus 

himantopus 
Pisila čáponohá 

Black-winged 

Stilt 
A h, t   

Recurvirostra 

avosetta 
Tenkozobec opačný Pied Avocet A h, t   

Haematopus 

ostralegus 
Ústřičník velký Oystercatcher A r 

ssp. ostralegus; k ssp. longipes – po 

provedené revizi dokladu v MZM 

Brno (původně publ. Hachler 1949) 

nelze tuto ssp. potvrdit díky 

rozměrům, zbarvení i znakům na 

zobáku, pták patří nominátní ssp. 

Pluvialis 

squatarola 
Kulík bledý Grey Plover A T   

Pluvialis 

apricaria 
Kulík zlatý Golden Plover A T   

Pluvialis 

dominica/fulva 

Kulík 

hnědokřídlý/pacifický 

American/Pacific 

Golden Plover 
A0 a (2) 

Bez dokladu, oba záznamy z let 

1981 a 1989 zrevidovány, jako 

P.dominica/fulva 

Charadrius 

morinellus 
Kulík hnědý Dotterel A (h), t  Od r. 2000 posuzován min. 15 krát 

Charadrius 

hiaticula 
Kulík písečný 

Common Ringed 

Plover 
A T 

ssp. hiaticula, k ssp. tundrae – 

dochován jen pták z 24. 9. 1950, 

Pohořelice. Po revizi v MZM Brno 

nelze daný doklad přiřadit k této ssp. 

(původně Kux 1951). Pták uváděný 

Balátem 1952 ve sb. není, hnízdění 

viz Černý 1952. 

Charadrius 

dubius 
Kulík říční 

Little Ringed 

Plover 
A H, T   

Vanellus 

gregarius 
Keptuška stepní 

Sociable 

Lapwing 
A r Celkem 12 krát, od r. 2000 5 krát 

Vanellus 

leucurus 
Keptuška běloocasá 

White-tailed 

Lapwing 
A a (1) 

 2. 6. 2001, 1 ad., Tovačov (PR) 

(video), Polčák 2001 

Vanellus 

vanellus 
Čejka chocholatá 

Northern 

Lapwing 
A 

H, T, 

(z) 
  

Charadrius 

alexandrinus 
Kulík mořský Kentish Plover A r  Celkem 20 krát, od r. 2000 6 krát 

Numenius 

phaeopus 
Koliha malá Whimbrel A t   

Numenius 

arquata 
Koliha velká Eurasian Curlew A 

(h), 

T, (z) 
  

Limosa limosa Břehouš černoocasý 
Black-tailed 

Godwit 
A h, t   
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Limosa 

lapponica 
Břehouš rudý 

Bar-tailed 

Godwit 
A t   

Arenaria 

interpres 
Kameňáček pestrý Ruddy Turnstone A t   

Calidris canutus Jespák rezavý Red Knot A t 
Od r. 2014 jen registrován, od r. 

2000 zaznamenán min. 40 krát 

Calidris pugnax Jespák bojovný Ruff A T   

Calidris 

falcinellus 
Jespáček ploskozobý 

Broad-billed 

Sandpiper 
A r  Od r. 2000 min. 12 krát 

Calidris 

ferruginea 
Jespák křivozobý 

Curlew 

Sandpiper 
A T   

Calidris 

ruficollis 
Jespák rudokrký Red-necked Stint A0 a (1) 

 Bez dokladu: 18. 9. 1998, 1 ad., 

Kojetín (PR), Šírek 2004 

Calidris 

temminckii 
Jespák šedý Temminck's Stint A T   

Calidris alba Jespák písečný Sanderling A t   

Calidris alpina Jespák obecný Dunlin A T, (z) ssp. alpina, další nepotvrzeny 

Calidris 

maritima 
Jespák mořský Purple Sandpiper A0 a (1) 

 Bez dokladu: 4. 10. 1997, 1 ex., 

Bzenec-Přívoz (HO), Šimeček 1998 

Calidris bairdii Jespák dlouhokřídlý Baird's Sandpiper A a (2) 

Oba záznamy zdokumentovány: 2.–

3. 9. 1981, 1 F (1K), Lednice (BV), 

22. 5. 2009, 1 ex., Jaroslavice (ZN) 

Calidris minuta Jespák malý Little Stint A T   

Calidris 

fuscicollis 
Jespák tundrový 

White-rumped 

Sandpiper 
A0 a (1) 

 Bez dokladu: 22. 9. 1997, 1 ex. 1K, 

Tovačov (PR), Polčák in litt. FK 

Calidris 

subruficollis 
Jespák plavý 

Buff-breasted 

Sandpiper 
A a (2) 

 Jeden doložen: 2.–11. 10. 2010 – 

1M 1K, Rozkoš (NA), druhý bez 

dokladu: 15. 10. 1983 – 1 ex. tamtéž 

Calidris 

melanotos 
Jespák skvrnitý 

Pectoral 

Sandpiper 
A r 13 krát do 2016, od r. 2000 6 krát 

Phalaropus 

lobatus 
Lyskonoh úzkozobý 

Red-necked 

Phalarope 
A t   

Phalaropus 

fulicaria 
Lyskonoh ploskozobý Red Phalarope A r 26 krát do 2016, od r. 2000 12 krát 

Xenus cinereus Vodouš malý Terek Sandpiper A r 12 krát do 2016, od r. 2000 6 krát 

Actitis 

hypoleucos 
Pisík obecný 

Common 

Sandpiper 
A 

H, T, 

(z) 
  

Tringa ochropus Vodouš kropenatý Green Sandpiper A 
h, T, 

Z 
  

Tringa 

erythropus 
Vodouš tmavý 

Spotted 

Redshank 
A T   

Tringa 

melanoleuca 
Vodouš velký 

Greater 

Yellowlegs 
A a (1) 

 26. 8. 1964, 1 ex., Záhlinice (KM), 

Ševčík 1994, po rozsáhlé diskusi o 

původu ptáka byl skutečně potvrzen 

zástřel ze Záhlinic 

Tringa nebularia Vodouš šedý Greenshank A T, (z)   
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Tringa 

stagnatilis 
Vodouš štíhlý Marsh Sandpiper A r 

 Od r. 2009 neposuzován, 

každoročně několikrát zaznamenán 

Tringa glareola Vodouš bahenní Wood Sandpiper A T   

Tringa totanus Vodouš rudonohý 
Common 

Redshank 
A h, T   

Lymnocryptes 

minimus 
Slučka malá Jack Snipe A T, z   

Scolopax 

rusticola 
Sluka lesní Woodcock A 

H, T, 

z 
  

Gallinago 

gallinago 
Bekasina otavní Common Snipe A 

H, T, 

z 
  

Gallinago media Bekasina větší Great Snipe A t 
 Od r. 2014 neposuzována, 

zjišťována každoročně 

Glareola 

pratincola 
Ouhorlík stepní 

Collared 

Pratincole 
A0 a (8) 

Celkem 8 záznamů, ani jediný nebyl 

doložen (!), jediný výskyt po r. 

2000: 30. 5. 2010 – 1 ex., Olomouc 

– Nový Dvůr (OL) 

Glareola 

nordmanni 
Ouhorlík černokřídlý 

Black-winged 

Pratincole 
A0 a (1) 

 Bez dokladu, jediné akceptované 

pozorování: 12. 11. 1970, 1 ex., 

Lednice (BV) 

Cursorius cursor Běhulík plavý 
Cream-coloured 

Courser 
B a (3) 

2. 5. 1891, 1 subad., Hodkovice n. 

Moh. (LB), coll. NM Praha, 29. 8. 

1893, 1M, Bezděkov (LN), bez 

dokl., 6. 8. 1929, 1 ex., Strašnov 

(MB), coll. NM Praha 

Doplňky k tabulce: 

Hoplopterus spinosus – Čejka trnitá – 21. 9. 1989, 1 ex., Záhlinice (KM), Šálek 1995, na základě znalostí 

o výskytu ve střední Evropě přesunuta do kategorie D. 

Numenius tenuirostris – Koliha tenkozobá – vyřazena z avifauny ČR, kategorie X. Žádný doklad nemá 

průkazný původ, žádné pozorování nebylo akceptováno (viz také Mlíkovský 2004). 

Z předloženého souhrnu je patrné, že FK 

vyřadila ze seznamu taxonů České republiky jeden 

druh, a to kolihu tenkozobou (Numenius 

tenuirostris), další druh – čejka trnitá 

(Hoplopterus spinosus), byl přeřazen do kategorie 

D. Stejně tak nelze akceptovat již řadu let v naší 

literatuře uváděné subspecie – ústřičník velký 

západosibiřský (Haematopus ostralegus longipes) 

a kulík písečný sibiřský (Charadrius hiaticula 

tundrae). Revize daných dokladů neopravňuje 

k danému tvrzení. 

Chtěl bych upozornit také na kategorii A0, 

která se týká pozorování raritních druhů, které 

byly FK akceptovány, mnohdy i proveden náčrt 

ptáka, nejsou ale doloženy fotografií či jiným 

způsobem. 

Týká se šesti druhů (Pluvialis dominica/fulva, 

Calidris ruficollis, C. maritima, C. fuscicollis, 

Glareola pratincola a G. nordmanni). Z tohoto 

pohledu je v současné situaci velmi žádoucí a 

téměř nevyhnutelné doložit pozorování raritních 

druhů fotografickou dokumentací. Možnosti 

dnešních pozorovatelů jsou totiž v tomto směru 

neporovnatelně lepší, než v minulosti a značně 

pomohou posuzování i akceptaci takových 

záznamů. 
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Prehľad druhov bahniakov vyskytujúcich sa v CHVÚ Senianske rybníky 

v rokoch 2007–2017 a zaznamenané náznaky hniezdenia brehára 

čiernochvostého (Limosa limosa) v tomto období 

Samuel Pačenovský, Matej Repel, Peter Chrašč & Ľubomír Hrinko 

ÚVOD 

Posledne boli zhrnuté výskyty a hniezdenie 

bahniakov v lokalite „Senné“ za obdobie rokov 

1995–2004 (Danko 2006) a obdobie od počiatkov 

ornitologického výskumu lokality pred rokom 

1970 až po rok 2007 (Danko 2008). V posledných 

rokoch boli vydané Štátnou ochranou prírody SR 

súhrnné diela hodnotiace výskyt vtáctva 

v chránených vtáčích územiach Slovenska, ktoré 

obsahovali aj údaje z CHVÚ Senianske rybníky, 

vrátane niektorých druhov bahniakov (Gúgh et al. 

2015, Karaska et al. 2015). V poslednom 

desaťročí však nebola publikovaná žiadna súhrnná 

správa hodnotiaca výskyt bahniakov v danom 

území. Predkladaný článok podáva stručný 

prehľad druhov bahniakov zaznamenaných 

v území vymedzenom hranicami CHVÚ 

Senianske rybníky v rokoch 2007–2017 s určením 

statusu ich výskytu a podrobnejšie sa zmienime 

o prípadoch pravdepodobného hniezdenia jedného 

ohrozeného druhu bahniaka: brehára 

čiernochvostého (Limosa limosa).    

METODIKA 

V práci podávame prehľad výsledkov 

z priebežného monitoringu bahniakov v CHVÚ 

Senianske rybníky ohraničené časovým obdobím 

rokov január 2007 – jún 2017. Údaje pochádzajú 

z databáz Aves Symfony, ktorú spravuje 

SOS/Birdlife Slovensko a z databáz ISTB a 

KIMS, ktoré používa ŠOP SR. Údaje boli 

získavané v rámci bežného monitoringu vtáctva, aj 

v rámci cielených sčítaní, ktoré koordinuje 

SOS/Birdlife Slovensko, ako sú akcie zimné 

sčítanie vodného vtáctva, hniezdne sčítanie 

vodného vtáctva, ktoré vykonávajú zamestnanci a 

dobrovoľníci SOS/Birdlife Slovensko v CHVÚ 

Senianske rybníky obvykle celoplošne na 

hlavných lokalitách výskytu vodného vtáctva 

s frekvenciou 1× mesačne v  mesiacoch (IV−VI a 

X−III). V ostatných mesiacoch roka je monitoring 

územia vykonávaný viac-menej náhodne. 

Pracovníci ŠOP SR monitorujú vtáctvo celoročne 

aj na rybničnej sústave, údaje z tohto monitoringu 

sú tiež zahrnuté. Taktiež boli zahrnuté všetky 

pozorovania bahniakov získané mimo 

pravidelných sčítacích termínov, údaje získané 

počas dobrovoľníckych táborov SOS/Birdlife 

Slovensko zameraných na monitoring vtáctva, ako 

aj náhodné pozorovania návštevníkov CHVÚ 

Senianske rybníky, ktoré boli zapísané do 

databázy Aves Symfony.  

VÝSLEDKY 

V rokoch 2007−2017 bol zaznamenaný v  CHVÚ 

Senianske rybníky výskyt 32 druhov radu 

bahniakov (Chradriiformes), z ktorých u 5 druhov 

bolo zistené dokázané hniezdenie, u 2 druhov bolo 

zistené pravdepodobné hniezdenie, 24 druhov sa 

vyskytlo v rámci migrácie a 3 druhy sa vyskytli aj 

počas zimných mesiacov december–február. 

Údaje sú zhrnuté v tab. 1. Podrobnejšie sme 

hodnotili zaznamenané prípady pravdepodobného 

hniezdenia brehára čiernochvostého (Limosa 

limosa) v hodnotenom časovom období 

2007−2017. Náznaky hniezdenia boli u tohto 

ohrozeného druhu bahniaka pozorované v rokoch 

2007, 2009, 2012, 2014, 2016 a 2017 a sú zhrnuté 

v tab. 2.  
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Ako je vidieť z tohto prehľadu, breháre sa 

pokúšali zahniezdiť na viacerých lokalitách: 

v jednom prípade boli pozorované prejavy 

naznačujúce hniezdenie priamo v NPR Senianske 

rybníky, viaceré pokusy boli pozorované na 

vypustených rybníkoch (rybník CH12 

a výťažníky), aj na lúke Ostrovik, Benišrad 

a Šianec, dokonca aj na zatopených poliach pri 

Blatnej Polianke. Z uvedeného prehľadu boli 

zámerne vynechané pozorovania týkajúce sa 

nižších stupňov preukaznosti hniezdenia: A0 – 

výskyt od 1. apríla do 31. júla, B1 – vhodné 

prostredie v hniezdnej dobe a boli hodnotené len 

prípady spadajúce do kategórie C – 

pravdepodobné hniezdenie.  

Pozoruhodné boli pozorovania z roku 

2007. Je ťažké bez poznania širšieho kontextu 

hodnotiť pozorovanie z 25. mája 2007, kedy až 17 

brehárov útočilo na orliaka morského loviaceho 

nad NPR. V roku 2007 toto bolo jediné 

pozorovanie naznačujúce hniezdenie brehárov v 

NPR a práve preto bolo aj dosť prekvapujúce. Je 

možné, že niekde v strednej časti NPR sa vytvoril 

dôsledkom nižšieho stavu vody vhodný biotop pre 

hniezdenie brehárov, ktoré boli ukryté pred zrakmi 

pozorovateľov. Jedinec brehára pozorovaný na 

lúke Benišrad 25. mája 2007 sa správal ako v 

prítomnosti mláďaťa, pretože opakovane a 

intenzívne s varovným volaním nalietaval na 

pozorovateľa prechádzajúceho po lúke. Žiaľ, 

mláďa sa nepodarilo nájsť, preto nemôžeme tento 

prípad považovať za dokázané hniezdenie, aj keď 

je možné o tom uvažovať na základe okolností. 

Vo viacerých prípadoch bol pozorovaný na 

vypustených rybníkoch tok, dokonca niekoľkokrát 

aj párenie brehárov, avšak žiaden z týchto 

prípadov v hodnotenom časovom období nemohol 

byť úspešný, pretože dôsledkom intenzívneho 

hospodárenia na rybníkoch zakaždým došlo 

k napusteniu rybníkov v priebehu niekoľkých dní 

a žiaden pár brehárov nemohol stihnúť za tak 

krátke obdobie vyhniezdiť, pravdepodobne ani 

nedošlo u týchto párov k zahniezdeniu. V roku 

2014 bol pozorovaný zaujímavý pokus 

o zahniezdenie páru brehárov na dočasnej mokradi 

vytvorenej na zaplavenom poli po výdatných 

zrážkach na východnom okraji CHVÚ pri Blatnej 

Polianke. Na základe správania sa brehára by sa 

dalo predpokladať, že jeden z páru inkuboval 

znášku, kým druhý partner útočil na všetky dravce 

v okolí. Tento hniezdny pokus vyzeral pomerne 

nádejne, avšak o pár dní sa na danom poli 

vykonávali postreky a po tomto agrotechnickom 

zásahu už breháre viac zistené neboli. Najvyššiu 

šancu na úspešné vyhniezdenie mali páry, ktoré sa 

o to pokúšali v rokoch 2012, 2016 a 2017 na 

mokrých lúkach Ostrovik, Šianec a Benišrad, ale 

v rokoch 2007−2017 žiaden z týchto pokusov 

nebol podľa našich zistení korunovaný úspešným 

hniezdením, pretože mláďatá sme v rokoch 2012 

ani 2016 nepozorovali a v roku 2017 sa breháre 

z lokality náhle vytratili, aj keď nemôžeme úplne 

vylúčiť ani úspešné vyhniezdenie.  

Brehár čiernochvostý bol v CHVÚ 

Senianske rybníky v rokoch 2007–2016 

pravidelne migrujúcim druhom, najvyšší počet 

jedincov bol pozorovaný v roku 2014 – 300 

jedincov.   
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Tab. 1. Prehľad druhov bahniakov (Charadriiformes) zistených v CHVÚ Senianske rybníky v rokoch 

2007–2017. V prípade hniezdičov a predpokladaných hniezdičov je uvedená najvyššia zistená kategória 

preukaznosti hniezdenia. Legenda: M – migrácia, Z – zimovanie, C3 – (pravdepodobné hniezdenie) pár v 

hniezdnej dobe, C5 – (pravdepodobné hniezdenie) tok, imponovanie/párenie; C7 – (pravdepodobné 

hniezdenie) varovné hlasy; D12 – (dokázané hniezdenie) vylietané mladé, resp. v prachovom perí; D15 – 

(dokázané hniezdenie) hniezdo s násadou.  

          

č. Druh slovenský názov český názov status 

1 Vanellus vanellus  cíbik chochlatý čejka chocholatá D12, D15 

2 Charadrius hiaticula  kulík piesočný kulík písečný M 

3 Charadrius dubius  kulík riečny kulík říční D12 

4 Pluvialis apricaria kulík zlatý kulík zlatý M 

5 Pluvialis squatarola  kulík bledý kulík bledý M 

6 Himantopus himantopus  šišila bocianovitá pisila čáponohá D15 

7 Recurvirostra avosetta  šabliarka modronohá tenkozobec opačný D15 

8 Haematopus ostralegus lastúrničiar strakatý ústřičník velký M 

9 Numenius phaeopus  hvizdák malý koliha malá M 

10 Numenius arquata  hvizdák veľký koliha velká M, Z 

11 Limosa limosa  brehár čiernochvostý břehouš černoocasý C5, C7 

12 Limosa lapponica brehár hrdzavý břehouš rudý M 

13 Lymnocryptes minimus močiarnička tichá slučka malá M, Z 

14 Scolopax rusticola sluka lesná sluka lesní M 

15 Gallinago media  močiarnica tichá bekasina větší M 

16 Gallinago gallinago  močiarnica mekotavá bekasina otavní C5 

17 Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý lyskonoh ploskozobý M 

18 Actitis hypoleucos  kalužiačik malý pisík obecný M, Z 

19 Tringa ochropus  kalužiak perlavý vodouš kropenatý M 

20 Tringa erythropus  kalužiak tmavý vodouš tmavý M 

21 Tringa nebularia  kalužiak sivý vodouš šedý M 

22 Tringa stagnatilis kalužiak štíhly vodouš štíhlý M 

23 Tringa glareola  kalužiak močiarny vodouš bahenní M 

24 Tringa totanus  kalužiak červenonohý vodouš rudonohý D12 

25 Arenaria interpres kamenár strakatý kameňáček pestrý M 

26 Limicola falcinellus brehárik ploskozobý jespáček ploskozobý M 

27 Philomachus pugnax  bojovník bahenný jespák bojovný M 

28 Calidris alba pobrežník belavý jespák písečný M 

29 Calidris minuta pobrežník malý jespák malý M 

30 Calidris alpina pobrežník čiernozobý jespák obecný M 

31 Calidris ferruginea  pobrežník krivozobý jespák křivozobý M 

32 Glareola pratincola prieložník stepný ouhorlík stepní M 
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Tab. 2. Zistené prípady pokusov zahniezdenia brehárov čiernochvostých (Limosa limosa) v rozličných 

častiach CHVÚ Senianske rybníky v rokoch 2007–2016. Kategórie preukaznosti hniezdenia: C3 – pár v 

hniezdnej dobe, C4 – opakované teritoriálne správanie, C5 – tok, imponovanie/párenie, C7 – varovné 

hlasy. 

          

Dátum Lokalita Počet  Kat. Poznámka 

25. 5. 2007 CHVÚ Senné – Benišrad 1 C7 

brehár brániaci mláďatá, opakovane 

naletujúci na človeka 

9. 6. 2007 CHVÚ Senné – NPR 17 C3 

organizovaná sčítacia akcia. Útočili na 

orliaka. 

27. 4. 2009 CHVU Senné, rybník CH12 2 C5 párili sa a tokal 

16. 4. 2012 lúka Šianec 1 C4 

málo známy výstražný hlas ale neopakoval 

sa a nepodarilo sa nám nájsť ozývajúceho 

sa jedinca 

20. 4. 2012 Senné, Ostrovik 1 C5 

tokal 1 ex., preletel ponad mokrade a 

zatopené časti lúky okolo stredovej 

depresie 

11. 5. 2012 Senné, Ostrovik 2 C3 

ozývali sa, znelo to ako tok, preleteli 

spoločne ponad lúku a odleteli smerom na 

lokalitu Senné-juh 

8. 5. 2014 

Blatná Polianka – pozorovacia 

veža 1 C4 

jedinec vyrážal na každého dravca, ktorý 

sa približil. Po 16:00 sme ho cca pol 

hodinu sledovali a správal sa rovnako 

10. 5. 2014 rybník CH12 2 C5 párenie 

6. 4. 2016 

CHVÚ Senianske rybníky –

Ostrovik 1 C5 vyfarbený 1 ex. aj zatokal nad lúkou  

13. 4. 2016 Senné, Ostrovik 1 C5 

hneď za kanálom niekde na úrovni 

ostrovov 

17. 4. 2016 

Senianske rybníky, lúka 

Benišrad 1 C7 

varovné hlasy a vyháňanie krkavca. Keď 

ho odohnal zosadol na okraj poľa. Po 

zosadnutí zdvihol krídla a spojil nad 

hlavou podobne ako to robí aj totanus 

23. 4. 2016 rybník CH12 1 C5 

toká nad rybníkom CH12, dosadol v SZ 

cípe rybníka, kde ešte ostalo trocha blata 

13. 5. 2016 

Inačovce – NPR Senianské 

rybníky 1 C4 tok nad výťažníkom 

  5. 4. 2017 Senné, línia Ostrovik 1 C5 tok 

27. 4. 2017 Senné, línia Ostrovik 1 C5 

opakovane, asi 8× počas dňa tokal 1 

jedinec, vyletoval do výšky a sadal si na 

zem. Večer tokali vo vzduchu spoločne 2 

jedince 

24. 4. – 5. 5. 

2017 

Senné, Ostrovik, stredová 

depresia 2 C5 

po celý týždeň tokali, naháňali sa 2 jedince 

brehárov, najprv pri severnom, potom aj 

pri južnom okraji lúky a na okraji 

zatopeného poľa. Po 5. máji zmizli 
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DISKUSIA 

Ak porovnávame výskyt bahniakov na „Sennom“ 

(rybničná sústava Iňačovce – Senné, CHVÚ 

Senianske rybníky) pred rokom 2000, teda pred 

privatizáciou rybníkov, najmä v osmdesiatych a 

deväťdesiatych rokoch, kedy sa tu vyskytovalo až 

40 druhov bahniakov (Danko 2008), je počet 

druhov bahniakov zistených na rovnakom území 

v rokoch 2007–2016 o 22,5 % nižší. Je to 

spôsobené jednak intenzívnejším hospodárením 

súkromnej spoločnosti na Iňačovsko–Senianskej 

rybničnej sústave, ktorá tvorí jadro CHVÚ 

Senianske rybníky, ako tu hospodárilo štátne 

rybárstvo pred rokom 2000, ale aj horšími 

možnosťami monitoringu kvôli zákazu vstupu 

ornitológov na územie rybničnej sústavy (s 

výnimkou pracovníkov ŠOP SR, ktorí majú 

zákonom daný a umožnený dohľad nad celým 

chráneným územím vrátane rybničnej sústavy). 

Jedinou možnosťou monitoringu vtáctva na 

rybničnej sústave je pre ornitológov mimo 

pracovníkov ŠOP SR s územnou pôsobnosťou 

v rámci CHVÚ Senianske rybníky systém 5 

pozorovacích veží, ktoré boli postavené v rokoch 

2008–2011 po jej obvode a náučný chodník, ktorý 

obchádza časť rybničnej sústavy po hrádzach 

kanálov Čierna voda a Okna.     

Aj počet brehárov čiernochvostých 

vyskytujúcich sa v hniezdnom období tu výrazne 

poklesol oproti sedemdesiatym až deväťdesiatym 

rokom, kedy tu hniezdilo do 30 párov brehárov 

čiernochvostých na rybničnej sústave. Len v 

samotnej NPR Senianske rybníky hniezdilo za 

priaznivých okolností až 15 párov (Voskár 1978) 

a aj na lúke Ostrovik bolo ešte v roku 1997 

zaznamenaných 8–10 párov (Danko 2008). 

Hniezdenie brehárov v minulosti umožňoval 

zvláštny manažment niektorých rybníkov, tzv. 

Letnenie rybníkov, ktoré boli aj dlhšie obdobie 

ponechávané po dohode medzi ochranármi a 

štátnym rybárstvom vypustené „na blate“, resp. pri 

nízkom vodnom stave a taktiež aj na mokrých 

lúkach, kde sa možnosti hniezdenia menili vždy 

od stavu vody a miery spásania dobytkom. Po 

roku 2000, kedy došlo k privatizácii rybníkov 

súkromnou firmou a hospodárenie sa 

zintenzívnilo, neostáva priestor na vytvorenie 

vhodného hniezdneho biotopu na rybničnej 

sústave a ako to ukazujú príklady aj z rokov 2007–

2017, v súčasnosti na rybničnej sústave hniezdenie 

brehárov nie je možné. Pri súčasnom manažmente 

NPR Senianske rybníky, ktorá je v hniezdnom 

období trvale napustená vyše 1,5 m hlbokou 

vodnou hladinou taktiež nevznikajú vhodné 

hniezdne biotopy pre breháre, výnimkou mohli 

byť snáď extrémne suché roky (2007), kedy 

v strednej časti rezervácie mohli vzniknúť nejaké 

bahnité plytčiny, ale toto je len dohad, ktorý nebol 

potvrdený. Najvyšší potenciál pre hniezdenie 

bahniakov majú v súčasnosti mokré lúky, najmä 

lúka ostrovik, ktorú manažuje SOS/Birdlife 

Slovensko. Na lúke Ostrovik vykonáva 

SOS/Birdlife Slovensko od roku 2008 aktívne 

zaplavovanie lúk v zimnom a jarnom období, 

ktoré je regulované pomocou stavidiel a od roku 

2015 sa okrem pravidelného kosenia využíva za 

účelom manažmentu lúky pre vtáky aj extenzívna 

pastva 27 ks stádom maďarského sivého dobytka. 

Ako ukazuje aj prehľad výsledkov monitoringu 

brehára čiernochvostého v rokoch 2007–2017, 

najlepšie podmienky pre zahniezdenie brehára 

čiernochvostého sa v posledných rokoch darí 

vytvárať najmä aktívnym ochranárskym 

manažmentom práve na pozemkoch, ktoré sú 

v starostlivosti SOS/Birdlife Slovensko.  Napriek 

tomu posledný prípad dokázaného hniezdenia 

brehára na „Sennom“ pochádza z roku 2002 

(Danko 2008). Novšie publikovaný, aktuálny 

odhad početnosti hniezdnej populácie brehára 

čiernochvostého ako kritériového druhu pre 

CHVÚ Senianske rybníky, udávaný pre roky 

2010–2015 na 0–1 pár (Karaska et al. 2015, Gúgh 

et al. 2015) považujeme za reálny. Snáď sa 

v najbližších rokoch dočkáme úspešného 

hniezdenia brehárov aj vďaka manažmentu 

kombinovaného zadržiavania zimnej zrážkovej 
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vody pomocou stavidiel, pravidelného kosenia lúk 

a extenzívnej pastvy, ktorú na lúke Ostrovik 

zabezpečuje SOS/Birdlife Slovensko.  

ZÁVER 

V článku bol stručne zhrnutý prehľad 31 druhov 

bahniakov, ktoré boli zistené v rokoch 2007–2017 

v CHVÚ Senainske rybníky a bolo podrobnejšie 

hodnotené pravdepodobné hniezdenie brehára 

čiernochvostého za rovnaké obdobie, ktoré bolo 

v CHVÚ Senianske rybníky zistené v rokoch 

2007, 2009, 2012, 2014, 2016 a 2017.  
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Matikovi, Kataríne Marčekovej, Vladislavovi 

Marušicovi, Štefanovi Mikiarovi, Petrovi 

Miklósovi, Marianovi Mojžišovi, Soni 

Nuhličkovej, Petrovi Orságovi, Attilovi Ráczovi, 

Martinovi Riníkovi, Tomášovi Flajsovi, Jánovi 

Uhrínovi, Róbertovi Olejárovi, Karolíne 

Sobekovej, Danielovi Stankovičovi, Eduardovi 

Stloukalovi, Tomášovi Vatychovi, Štepánovi 

Vidnerovi, Lucii Turčokovej, Matejovi 

Zámečníkovi, Jozefovi Žiškovi. Za poskytnutú 

fotodokumentáciu brehára čiernochvostého 

ďakujeme Ivanovi Godálovi.   

Starostlivosť o lúky v CHVÚ Senianske 

rybníky, ktorú zabezpečuje SOS/Birdlife 

Slovensko a príprava tohto článku boli podporené 

Európskou komisiou a MŽP SR v rámci projektov 

LIFE06 NAT/SK/000114 A LIFE15 

NAT/SK/000861. 
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Kŕdeľ husí a bahniakov nad Ostrovíkom, foto: Samuel Pačenovský. 

 

Lúka Ostrovík, marec 2012, foto: Samuel Pačenovský. 
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Zaplaveny Ostrovík, 27. 5. 2010, foto: Samuel Pačenovský. 

 

Uhorsko stepni dobytok na Ostrovíku, foto: Matej Zámečník. 
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Brehár čiernochvostý (Limosa Limosa) a kalužiak červenonohý (Tringa totanus) na Ostroviku, foto: Ivan 

Godál. 
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Pokrýt hnízdní areál v jedné sezóně? Pro jespáka skvrnitého to není problém!  

Kryštof Chmel 

Obliba satelitních vysílaček, které umožňují 

studovat migraci a pohyb ptáků, v posledním 

desetiletí výrazně roste. Není divu, když umožňují 

detailně zaznamenat trasu, po které se studovaný 

druh pohyboval. Během několika měsíců tak 

získáme informace, které často předčí výsledky 

zpětných hlášení nasbíraných během jednoho 

století kroužkování. Bahňáci svými dlouhými 

přesuny mezi hnízdišti a zimovišti ke studiu 

pomocí satelitních vysílaček přímo vybízejí. 

Najdeme proto řadu úžasných studií, které 

poodhalují často neuvěřitelné migrační trasy 

několika druhů bahňáků (Driscoll and Ueta 2002, 

Fox et al. 2003, Liminana et al. 2012, Gill et al. 

2014). Satelitní vysílačky jsou však díky své 

vysoké ceně pro běžného zájemce často 

nedostupné. Zpravidla si také většina vědeckých 

týmů může dovolit označit pouze několik málo 

jedinců.  

 Rád bych zde popsal výsledky a přínos 

studie zaměřené na přesuny jespáka skvrnitého 

(Calidris melanotos) mezi hnízdišti, která vznikla 

pod vedením Dr. Barta Kempenaerse z Institutu 

Ornitologie Maxe Plancka v Seewiesen. Tato 

práce je výjimečná v několika směrech. Autoři na 

základě předchozích zkušeností správně odhadli, 

že velká část samců jespáka skrvnitého, kteří se 

objeví na hnízdišti, mizí po několika dnech 

neznámo kam. Bez těchto znalostí by mnoho z nás 

nejspíš argumentovalo, zda by nebylo vhodnější 

druh označit na zimovišti či na konci hnízdního 

období, což by nám umožnilo sledovat jejich 

migraci. Proč tedy investovat v takové nevídané 

míře (120 satelitních vysílaček na jeden druh bylo 

použito snad poprvé v historii) pouze na období 

hnízdění (očekávaná živototnost vysílaček byla 1–

3 měsíce)? Studijní plocha se navíc nachází na 

samém severním okraji Aljašky, a tudíž by se dalo 

očekávat, že zastižení jedinci jespáka skvrnitého 

již nikam daleko pokračovat nemohou.  

Dříve než vám potvrdím, že opak byl 

pravdou, bych se rád zmínil o dalším důvodu proč 

se o této studii, která byla v letošním roce 

publikována v prestižním časopise Nature, 

v časopise Vanellus zmiňuji. V roce 2012 jsem 

měl to štěstí se spolu s Vojtou Kubelkou dostat do 

lokality Barrow na Aljašku, kde jsme v terénu 

pomáhali Martinu Bullovi ve studiu inkubačních 

rytmů bahňáků (více k výsledkům ve Vanellusu 

11, str. 62). Ve stejnou dobu zde Dr. Bart 

Kempenaers, tou dobou Martinův školitel, spolu 

s druhým autorem Mihaem Valcu odchytával 

jespáky skrvnité a přilepoval jim na záda satelitní 

vysílačky opatřené miniaturním solárním panelem. 

Kromě toho, že jsme měli možnost přihlížet, jak 

tato studie vznikala, prožívali jsme spolu s autory, 

kam všude „naši“ ptáci doletí. Každé ráno jsme se 

shromáždili u počítače a sledovali obrazovku 

s mapou, na které se zobrazovaly nové pozice 

označených samců. Nejprve jsme nevěřícně 

hleděli, jak si to jeden ze samců namířil na Sibiř. 

Další pak na sever Kanady. Každý den přinášel 

nová poznání. 

 Ačkoliv autoři očekávali, že lokalita 

Barrow na severu Aljašky není konečná zastávka 

některých samců jespáka skrvnitého, asi nikdo 

nepředpovídal, že samci zastiženi na tomto místě 

se pak ještě rozletí po téměř celém hnízdním 

areálu tohoto druhu. Co tedy hnalo jespáky na 

další vzdálená hnízdiště, když mohli zůstat na 

severu Aljašky? Jespák skrvrnitý je polygynní 

druh. Samci tedy mezi sebou soutěží o fertilní 

samice, aniž by jim na oplátku kromě fertilních 

spermií něco nabídli. Nepodílejí se na inkubaci ani 

na péči o potomky. Stejně jako v jiných 

polygynních systémech je lokální kompetice o 
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samice u jespáka skrvnitého velmi intenzivní a 

zpravidla pouze zlomek samců docílí reprodukce. 

Pokud nejsou na lokalitě pro samce příznívé 

podmínky, t.j. dostatek samic nebo nízká 

koncentrace samců, zvýší svoji šanci na 

reprodukci přesunutím se na novou hnízdní 

lokalitu.  

 Autoři studie zjistili, že něktěří samci tak 

navštíví až 23 dalších potencionálních hnízdních 

lokalit a urazí během hnízdní sezóny až 13 045 

km. Výsledky naznačují, že samci nemají cílovou 

hnízdní lokalitu, na kterou by se vrátili ze svého 

zimoviště, ale pohybují se nomadicky mezi 

potencionálními hnízdišti (obr. 1). Autoři dále 

zjistili, že doba pobytu samců na hnízdní lokalitě 

se zvyšuje s počtem samic, které se na lokalitě 

vyskytují. Rozhodnutí opustit lokalitu tak 

pravděpodobně samec udělá v závislosti na jeho 

šanci na spáření. Zároveň však neopouští lokalitu 

pouze neúspěšní samci, kteří nejsou schopní 

konkurovat silným jedincům. Nomadické přesuny 

totiž umožňují samcům tokat a zejména zplodit 

potomky opakovaně na několika hnízdištích. 

V přirozeném sexuálním výběru tak budou zdatní 

samci, kteří jsou schopní potlačit spánek a 

zvládnout dlouhé přelety mezi hnízdišti, 

úspěšnější a zplodí více potomků. Tento systém, 

kdy se samci pohybují napříč hnízdním areálem 

navíc vysvětluje, proč je jespák skrvnitý 

monotypický druh, u kterého nedošlo ke speciaci 

či rozvoji lokálních adaptací. 

 Bylo by velice zajímavé se dále dozvědět, 

jak probíhá pohnízdní přesun jespáka skrvnitého, 

či zda se samice po příletu na hnízdiště chovají 

odlišně od samců. Doufejme tedy, že se autoři 

budou tomuto druhu dále v tak intenzivní míře 

věnovat a budeme mít na tyto a další otázky 

odpověď. 

 

 

Obr. 1. Stanoviště navštívená samci jespáka skvrnitého (Calidris melanotos) chycených na lokalitě 

Barrow na Aljašce (označeno šipkou) během hnízdní sezóny 2012 (a) a 2014 (b). Body představují 

zaznamenané pozice samců a jejich barva odpovídá době (dny), kterou samci strávili na jednotlivé 

lokalitě. Světle modrá představuje oblast s vhodným biotopem pro jespáka skvrnitého. Tmavě modrá 

představuje oblast známého hnízdního rozšíření jespáka skvrnitého (Kempenaers & Valcu 2017). 
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Bart Kempenaers (druhý zprava) a Mihai Valcu (třetí zprava) při odpočinku na pingu vprostřed aljašské 

tundry, Barrow 2012, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Samec jespáka skvrnitého (Calidris melanotos) připraven k toku, Barrow 2012, foto: Vojtěch Kubelka.
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Přímá ochrana hnízd bahňáků pomocí bambusových tyčí nezvyšuje riziko 

predace 

Vojtěch Kubelka 

V letošním roce byl publikován článek českého 

čejkařského týmu (Zámečník et al. 2017) 

v časopise Bird Conservation International, který 

jistě bude zajímat i širší českou bahňákářskou 

veřejnost. A to zejména proto, že řada z vás 

pomáhala s realizací experimentů přímo v českém 

terénu a také proto, že se jedná o efektivní 

ochranářské opatření, které byť v ČR pravidelně 

využívané, by stále mohlo doznat rozsáhlejšího 

uplatnění. V případě zájmu o originální článek 

v anglickém jazyce neváhejte kontaktovat 

kohokoliv z autorského týmu. 

Dosud pouze několik studií odhadovalo 

riziko predace nápadněji označených hnízd 

bahňáků, nebo řešilo jakým způsobem hnízda 

označit, aby byla dobře viditelná pro traktoristu 

během polních prací (Guldemond et al. 1993, 

Schifferli et al. 2006, Kragten et al. 2008, Kentie 

et al. 2015). Avšak žádná studie doposud neřešila 

„trade-off“ viditelnost označení hnízda pro 

zemědělce versus viditelnost pro predátory 

experimentálně a tuto mezeru naše práce vyplňuje. 

Vliv označení hnízd čejky chocholaté (Vanellus 

vanellus) pomocí dvou 2 m dlouhých 

bambusových tyčí na predaci hnízda jsme 

sledovali na Českobudějovicku a ve východních 

Čechách v letech 2010–2013. Označení hnízda 

dvěma tenčími bambusovými tyčemi cca 10–12 m 

od sebe po brázdě/řádce s hnízdem uprostřed (obr. 

1) je českým bahňákářům zřejmě známé a na 

stránkách časopisu Vanellus již o něm bylo 

podrobně pojednáváno (Kubelka et al. 2012).  

Celkem 52 dvojic hnízd, kdy jedno vždy 

bylo označeno tyčemi a druhé nikoliv, jsme 

sledovali po 2004 hnízdo-dnů až do vylíhnutí či 

predace hnízda prvního hnízda v každé dvojici, 

nebo zahájení zemědělských prací na daném poli. 

Ukázalo se, že samotné označení hnízda nezvyšuje 

riziko jeho predace. Průměrná denní míra predace 

hnízd (2,8 %) pro skupinu označených hnízd byla 

shodná se skupinou 52 hnízd, která byla bez 

označení bambusovými tyčemi. Dále hnízda 

inkubovaná dříve v sezóně měla větší riziko 

predace než pozdější hnízda, nezávisle na 

označení tyčemi, což by mohlo např. odrážet 

cílené zaměřování predátorů na vyhledávání 

čejčích hnízd na začátku sezóny, kdy je hnízd 

přítomno více a jsou nápadnější v nižším porostu.  

Naše výsledky dokazují, že je možné 

nalézt vhodně vybalancované řešení při 

ochranářském značení hnízd ptáků hnízdících na 

zemi. Štíhlé bambusové tyče jsou ještě dobře 

viditelné pro traktoristu, který je o jejich výskytu 

na poli informován, ale zároveň toto označení již 

není příliš nápadné pro predátory a nezvyšuje 

riziko predace hnízda. Naše zkušenosti s hnízdy 

čejky chocholaté, ale příležitostně i s kulíkem 

říčním (Charadrius dubius), vodoušem 

rudonohým (Tringa totanus) nebo břehoušem 

černoocasým (Limosa limosa) naznačují, že toto 

ochranářské opatření by mohlo být efektivně 

využito pro přímou ochranu hnízd řady dalších 

druhů ptáků hnízdících na zemi v zemědělské 

krajině. Nová uplatnění přímé ochrany hnízd 

budeme s případnými zájemci rádi diskutovat. Na 

závěr je však důležité poznamenat, že přímá 

ochrana hnízd by měla být prováděna zejména 

v případech, kdy není možné uplatnit vhodnější 

řešení – rozsáhlejší a komplexnější ochranu 

lokality – např. pomocí agroenvironmentálního 

opatření pro čejku chocholatou na orné půdě 

(Zámečník 2014, Piálková et al. 2015). 
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Obr. 1. Na větší dálku není čejčí hnízdo s bambusovými tyčemi příliš nápadné, foto: Vojtěch Kubelka. 
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Ochrana kolih velkých (Numenius arquata) pomocí dřevěných atrap vajec v 

Polsku 

Lukáš Kadava 

Koliha velká patří v Polsku mezi ohrožené a 

nepočetně hnízdící druhy. Odhady celkové polské 

populace nepřekračují 300 párů, což představuje 

výrazné snížení početnosti za poslední desetiletí 

(Żmihorski 2016). Rizikovým faktorem pro 

hnízdní úspěšnost je v současné době predace 

liškou obecnou či vránami. Také provádění 

zemědělských prací na hnízdních lokalitách, jsou-

li prováděny v hnízdní době, mají za následek 

zničení hnízd nebo úhyn mláďat. Nepříznivý vliv 

může mít zalesňování a zarůstání luk. Monitoring 

ukazuje, že kolihy preferují otevřené louky a 

vyhýbají se sousedství i malých lesů. Kolihy mají 

tendenci vyhledávat a obsazovat nové lokality a 

naopak opouštět stávající, došlo-li na nich ke 

ztrátě optimálních podmínek k hnízdění. Hnízdní 

úspěšnost kolih je v současnosti v Polsku natolik 

nízká, že nezaručuje stabilní obnovu populace. 

Polští ornitologové a ochranáři vypracovali 

záchranný program, který je realizován 

neziskovými organizacemi a je spolufinancován 

EU a jehož primárním cílem je zvýšení počtu 

přeživších mláďat. V terénu je rovněž nutná 

spolupráce s místními hospodařícími subjekty. 

Vzhledem k poznatkům, že až 90 % 

hnízdění bývá neúspěšných již ve fázi inkubace 

vajec, jsou hnízda kolih cíleně vyhledávána, vejce 

jsou odebírána a nahrazována dřevěnými 

atrapami. Zatímco pravá vejce jsou uložena po 

stanovenou dobu v inkubátoru, dospělí ptáci 

zahřívají atrapy a v případě krátkodobého opuštění 

hnízda nehrozí predace hnízda. Vejce se do hnízd 

vrací v období těsně před líhnutím mláďat. Ze 

získaných zkušeností polští ornitologové usuzují, 

že ptáci nemají problém s inkubací atrap. Počet 

zmizelých atrap z hnízd, odtažených predátory, 

může být použit jako jeden z indikátorů úspěšnosti 

celého projektu. V případech, že dojde k události, 

která vede k opuštění hnízda s atrapami, jsou 

mláďata odchována ve speciálních voliérách a 

vypuštěna na vhodných lokalitách do volné 

přírody. Takto vypuštěná mláďata jsou navíc 

označena speciálními značkami pro snadnější 

identifikaci jedinců. 

Jako další prvek v aktivní ochraně hnízd v 

případě, že je to možné dle lokálních podmínek a 

souhlasí-li vlastník pozemku, je vytyčení ochranné 

plochy pomocí elektrického ohradníku. Podobné 

metody byly testovány ve Švédsku při ochraně 

čejek chocholatých, kdy bylo hnízdo přiklopeno 

ochrannou klecí a dále byla v blízkosti aktivních 

hnízd vytvářena umělá hnízda, v nichž byla vejce 

(nejčastěji slepičí) napuštěna látkou vyvolávající 

zvracení. U obou typů ochrany byl zjištěn pokles 

predace hnízd (Issakson 2008). 

 

ZDROJ  

Ślązak A. 2017: Zdążyć przed drapieżnikiem. Dostupné online na 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414361,zdazyc-przed-drapieznikiem.html. 
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Koliha velká (Numenius arquata), Zahnašovice (okres Kroměříž), 8. 9. 2015, foto: Vlastimil Dobeš. 

 



 

 

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus 12 

 

92 

100 

Australská setkání s bahňáky 

Jiří Malina 

V loňském roce jsem si splnil svůj dávný sen a 

strávil měsíc v Austrálii. Ačkoliv to byla rodinná 

dovolená, pozorování ptáků patřilo k mým denním 

radostem a starostem. Pro přírodovědce je 

Austrálie opravdovým rájem, každý den přibývaly 

nové druhy ptáků, k tomu desítky druhů rostlin, 

občas nové druhy savců a respekt budící plazi. 

Jako letitý příznivec a obdivovatel bahňáků 

jsem se samozřejmě těšil na jejich zástupce, neboť 

listopad je optimální doba pro setkání, jak s druhy 

hnízdícími, tak s asijskými a americkými 

migranty. V Austrálii bylo zaznamenáno včetně 

rarit 80 druhů bahňáků, z toho pouze 17 druhů 

hnízdí (Simpson 2013). Já viděl druhů 19 a z toho 

bylo sedm druhů hnízdících.  

Dvě z deseti špičkových ptačích lokalit 

Austrálie, které jsem měl v plánu navštívit, jsou 

významné kvůli zimujícím bahňákům a spíše 

šťastnou shodou náhod byla jedna z nich mou 

vstupní branou do avifauny tohoto světadílu a 

druhá poslední aktivní zastávkou, i když poslední 

rozlučka s bahňáky byla nakonec jinde. 

 

 

Hejno jespáků velkých (Calidris tenuirostris), jespáků křivozobých (Calidris ferruginea), břehoušů 

černoocasých (Limosa limosa) a břehoušů rudých (Limosa lapponica) na městské pláži v Cairns, foto: 

Jiří Malina. 
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Malé město Cairns leží v tropickém pásu 

na severovýchodním pobřeží a městské pláže jsou 

vyhlášenou zastávkou nebo i konečnou stanicí 

tisíců ptáků ze severní polokoule. Již tři hodiny po 

přistání jsem stál se svým stativovým 

dalekohledem na pobřeží, byl příliv a menší 

hejnka bahňáků sbírala potravu v úzkém písečném 

pásu. Při vyrušení běžcem či pobíhajícím psem 

maximálně přelétla o 100 metrů dál a pokračovala 

ve své činnosti. Hned první smíšené hejno (cca 

100 ex.) jespáků velkých (Calidris tenuirostris), 

křivozobých (Calidris ferruginea) a břehoušů 

černoocasých (Limosa limosa) a rudých (Limosa 

lapponica) přineslo překvapení ve formě 

kroužkovaného jespáka velkého s odečítací 

značkou U04. Díky aktivitě Vojty jsem se hned po 

příjezdu do ČR dozvěděl, že pták byl kroužkován 

10. 4. 2016 u Šanghaje jako věk 3+, potom 

pravděpodobně hnízdil někde v ruských 

severských pustinách a já ho zastihl 30. 10. tady. 

Mírné zklamání mi však přinesly další informace. 

Ukázalo se, že jsem již od 21. 9. pátým 

pozorovatelem tohoto ptáka na stejné lokalitě. 

Birdwatcherů je tu opravdu hodně a musím 

přiznat, že i s jejich pomocí jsem již za odlivu, 

kdy se okraj oceánu vzdálil o cca 250 metrů, 

identifikoval na mořském dně řadu dalších druhů. 

Velice hojní byli zejména jespáci rudokrcí 

(Calidris ruficollis), pak svou četností následovaly 

kolihy malé (Numenius phaeopus), výrazně větší 

kolihy východní (Numenius madagascariensis), 

jednotliví vodouši říční (Tringa brevipes) a spíše 

náhodně jsme s jedním kolegou našli i jednoho 

jespáka skvrnitého (Calidris melanotos) a vodouše 

malého (Xenus cinereus).  

 

 

Čejka australská (Vanellus miles) v městském parku v Cairns, foto: Jiří Malina. 

 

Jespáci rudokrcí (Calidris ruficollis) patří na lokalitě Werribee k nejhojnějším druhům, foto: Jiří Malina. 
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Z hnízdících druhů to pak byli kulík 

červenotemenný (Charadrius ruficapillus) a kulík 

černočelý (Elseyornis melanops) a samozřejmě 

všudypřítomná čejka australská (Vanellus miles). 

Ta nás provázela prakticky celou naší cestou. 

Nejen v Cairns hnízdí například i v městských 

parcích, klidně hned vedle parkoviště a rušné 

cesty. V tuto dobu již měly čejky mláďata, a tak 

jsem si při jejich náletech připadal jako doma.  

Cesta ke druhé významné bahňákářské 

lokalitě byla nakonec dlouhá 6000 km a prakticky 

při každé zastávce u oceánu mne čekalo setkání 

s nějakým mým oblíbencem, velmi často to byly 

oba druhy kolih, z nových druhů pak na skalnatém 

pobřeží často kameňáčci pestří (Arenaria 

interpres), elegantní ústřičníci australští 

(Haematopus fuliginosus) a na písčitém pobřeží 

ústřičníci dlouhozobí (Haematopus longirostris). 

Oba druhy ústřičníků zde hnízdí a v tuto roční 

dobu se zpravidla zdržují v párech. Velmi 

příjemné bylo i setkání s 12 ex. kulíků 

Gmelinových (Pluvialis fulva). Ve vnitrozemí 

byly samozřejmě na mnoha místech čejky 

australské a zcela náhodou jsem jednou narazil i 

na dytíka velkého (Burhinus grallarius), který stál 

na louce nedaleko místa, kde jsme zastavili na 

krátkou jízdní přestávku. 

Ještě doma jsem si vysnil setkání s kulíkem 

černohlavým (Thinornis rubricollis). Celé JV 

pobřeží jsem po něm bezvýsledně pátral a když 

jsme dorazili na nejjižnější cíp pevninské 

Austrálie do národního parku Wilsons 

Promontory, má naděje vzrostla, protože tento 

druh patřil k hlavním lákadlům všech prospektů 

týkajících se přírody tohoto NP. Téměř dva dny 

jsem prohlížel všechny dostupné zátoky z naší 

základny a výsledkem byli jen další ústřičníci 

australští. Jak to často bývá v den odjezdu 

z národního parku jsem se rozhodl, že cestou 

navštívíme jako poslední šanci ještě jednu zátoku 

a vlastně jen podle sympatického názvu jsem 

vybral Whiskey Bay. V tomto ročním období byla 

zátoka zcela liduprázdná, ale k mé velké radosti 

jsem na mírně vyvýšené části pláže uviděl dva 

tyto kulíky, jeden z nich seděl zjevně na hnízdě a 

druhý hlídkoval opodál. I když mne to strašně 

lákalo, respektoval jsem prosbu pracovníků 

rezervace, která byla na všech již zmíněných 

prospektech a nešel jsem se podívat blíž. Bylo to 

úžasné setkání. 

Druhá plánovaná lokalita na bahňáky leží 

asi 20 km západně od Melbourne nedaleko 

mestěčka Werribee (BirdLife Australia 2017). 

Jedná se o území malých a velkých nádrží jejichž 

budování započalo již na konci 19. století a je to 

vlastně zařízení na biologické čištění odpadních 

vod z Melbourne (Western Treatment Plant). 

Dovnitř se dostanete pouze po registraci a udělení 

povolenky (jednorázová je bez poplatku). 

Povolení se uděluje u místní ZOO, obdržíte 

svazek klíčů a jednoduchou mapku a můžete 

vyrazit. Lokalita je rozsáhlá, takže ji projíždíte 

autem a klíče jsou od zamykatelných bran u 

vstupů na lokalitu. Samozřejmě zde bylo velké 

množství zástupců vrubozobých, viděli jsme i 

jediný pár jeřábů australských, který zde 

v posledních letech hnízdí. Bahňáci se vyskytovali 

převážně na mořském pobřeží a v absolutní 

převaze to byli jespáci rudokrcí. Stovky jich 

neustále přeletovaly sem a tam bez zjevné příčiny 

vyrušení. Během září sem přilétá až 8000 jedinců 

ze svých hnízdišť v severovýchodní Sibiři. I 

v normálním dalekohledu bylo zřejmé, že řada 

ptáků má na levé noze kroužek a na pravé noze 

nad patou oranžovou vlaječku. Zase díky Vojtovi 

a jeho kontaktům jsem se dozvěděl, že jsou to 

podle oranžové barvy ptáci, kteří byli kroužkováni 

ve státě Victoria a většina z nich pravděpodobně 

právě zde. Pokud by byl čas, dalo se v těch 

stovkách ptáků nalézt možná i něco raritního, já 

zaznamenal již jen několik jednotlivých jespáků 

křivozobých, přesto to byl nezapomenutelný 

zážitek. 
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Poslední neplánované setkání pak bylo 

také velmi příjemné. V jednom z posledních dnů 

v Austrálii jsme vyrazili za tučňáky nejmenšími a 

husami kuřími na Phillip Island. Do programu 

jsem také zařadil lodní výlet za lachtany na jeden 

z blízkých malých ostrůvků. Lachtanů tu byly 

tisíce a já samozřejmě sledoval i ptactvo. Při 

vyhlížení buřňáků jsem najednou nad hladinou 

zaznamenal ptačí hejno a k mé radosti to bylo 24 

kameňáčků pestrých, kteří zamířli k nám a usedli 

nedaleko na skálu uprostřed lachtaní kolonie. I 

když znám tento druh i od nás, patřilo toto setkání 

i díky atmosféře okamžiku, kdy jsem stál na 

rozhoupané lodi na rozbouřeném moři nedaleko 

Tasmánie, k mým nejsilnějším dojmům z celé 

krásné cesty.  
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Pár kulíků černohlavých (Thinornis rubricollis) s jedním ptákem sedícím na hnízdě v NP Wilsons 

Promontory, foto: Jiří Malina. 

 

Hejno kameňáčků pestrých (Arenaria interpres) odpočívá v kolonii lachtanů, foto: Jiří Malina. 

http://birdlife.org.au/projects/melbourne-water-biodiversity-surveys/western-treatment-plant
http://birdlife.org.au/projects/melbourne-water-biodiversity-surveys/western-treatment-plant
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Do Peru za záhadnou bekasinou královskou (Gallinago imperialis) 

Vojtěch Kubelka 

Vždy mě lákaly daleké kraje tam pod rovníkem a 

ty jihoamerické obzvláště. Proto jsme si 

s ohromnou radostí na podzim 2016 vyslechli 

verdikt odborné komise nadace Neuron, která 

v soutěži Expedice Neuron naši výpravu vybrala a 

podpořila, a my mohli začít naplno plánovat cestu 

do Peru za tajemným bahňákem, který byl déle 

než století považován za vyhynulý druh (Terborgh 

& Weske 1972).  

Ambiciózním cílem expedice bylo 

prozkoumání jižní část areálu předpokládaného 

rozšíření bekasiny královské (Gallinago 

imperialis) v peruánských Andách, zmapovat 

nové lokality s možným výskytem druhu stejně 

jako ověřit místa dosud existujících záznamů 

(Hosner et al. 2015). V případě nalezení bekasiny 

královské byl doplňkovým cílem pokus o odchyt 

bekasiny královské do nárazové sítě a sledování 

ptáka pomocí radiotelemetrie, protože o 

biotopových preferencích a způsobu života tohoto 

druhu se téměř nic neví (Van Gils et al. 2017). 

Naše expedice se vydařila! Bekasinu 

královskou jsme objevli v Cuzco regionu poblíž 

vsi Pacaypata. Avšak jedinec ukrytý vprostřed 

neprostupného pralesa nereagoval na nahrávku a 

odchytit se ho nepodařilo. Mohli jsme alespoň 

sledovat jeho hlasovou aktivitu. Podařilo se nám 

chytit bekasinu andskou (Gallinago jamesoni), 

což je rovněž málo prozkoumaný druh horské 

bekasiny a sledovali jsme jednoho ptáka po čtyři 

dny pomocí radiové telemetrie a s překvapením 

jsme zjistili, že bekasině k životu stačí pouze malé 

území několika desítek čtverečních metrů na 

podmáčeném andském svahu. 

Zmonitorovali jsme podrobně desítky 

nových míst v rámci třech oblastí s možným 

výskytem bekasiny královské, včetně ověření pěti 

lokalit, odkud byl výskyt bekasiny královské 

hlášen. Kromě jedné lokality (Pacaypata) byl však 

veškerý další monitoring negativní. Bohužel na 

řadě z těchto následně navštívených míst, odkud 

byl recentní výskyt bekasiny královské hlášen, 

přírodní podmínky nárokům bekasiny královské 

vůbec nevyhovovaly. To nás vede k přesvědčení, 

že pozorovatelé v těchto místech omylem 

považovali hojnější bekasinu andskou za bekasinu 

královskou. Vypadá to tedy, že bekasina královská 

bude v jižním Peru zřejmě ještě vzácnější, než se 

zdálo z několika hlášení během posledního 

desetiletí. 

O specifických podmínkách v Peru již na 

stránkách časopisu Vanellus bylo pojednáváno 

(Brlík 2015), takže se vyhnu obšírnému popisu 

velmi rozličných klimatických podmínek. V Peru 

jsme strávili 40 dní od 6. 11. do 15. 12. 2017, a 

kromě energeticky i časově náročné logistiky jsme 

svůj čas mohli věnovat hledání bekasiny královské 

a sledování široké palety druhů ptáků, zejména na 

horských andských svazích, jediném místě na 

světě s větším překryvem vysoké míry druhové 

bohatosti a endemismu zároveň (Grim 2006). Jako 

určovací příručka v terénu nám perfektně 

posloužila tato publikace (Schulenberg et al. 

2010) a pro pěkné počtení i ilustrace o Andách a 

jejich ptačích obyvatelích doporučuji tuto knihu 

(Fjeldså & Krabbe 1990). Pro bahňáky tohoto 

regionu je stále nejlepší nadčasová „bahňákářská 

bible“ (Hayman et al. 1986). 

 

Na následujících stránkách se vám pomocí 

fotopříběhu pokusím přiblížit zejména zajímavé 

poznatky z hnízdní biologie málo známých 

jihoamerických bahňáků, a to jak na pobřeží, v 

poušti, v tropickém horském lese tak na andských 

náhorních plošinách Peru.  
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V pobřežní rezervaci Paracas přecházela nehostinná a vesměs holá poušť náhle v členité pobřeží a skalní 

útesy. Najdete na fotce kromě ústřičníka tmavého (Haematopus ater) i endemita této země, skorkovce 

peruánského (Cinclodes taczanowskii)? Fotogragie v celém článku: Vojtěch Kubelka. 

https://www.hbw.com/node/53884
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Ústřičníci tmaví (Haematopus ater) jsou opravdu mohutní v porovnání se svým evropským protějškem a 

mají v oblibě skalnaté části pobřeží. 

 

Chladné mořské proudy od Antarktidy přinášejí množství živin a peruánské pobřeží je velmi úživné 

s velkým množstvím mořských ptáků, o kilometr vedle v poušti již může být pusto prázdno. 
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Naopak ústřičník americký (Haematopus palliatus) má raději oblázkové a písčité pláže. 

 

Hnízdo ústřičníka amerického (Haematopus palliatus), kterých bylo na pláži inkubováno hned několik. 
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Kulík „sněhobílý“ (Charadrius nivosus) na hnízdišti, druh bahňáka zatím bez platného českého jména. 

 

Pár dytíků bledých (Burhinus superciliaris) obývajíci polopouštní okraje lidských sídel a polních kultur. 
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Idylické výhledy ve 4 000 m n. m. nad lokalitou Pacaypata, kam jsme dorazili po třech dnech pochodu. 

 

Zatímco bekasina královská se ozývá 700 m od tábora hluboko z údolí zarostlého pralesem, do sítě nám 

vlétla bekasina andská (Gallinago jamesoni), která se létala živit na mokřinku za našimy stany.  
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Následovalo pečlivé měření: křídlo 166 mm, ocas 59 mm, tarsus celý 49,2 mm, tarsus po kloub 42,0 mm. 

 

Hmotnost 249 g, zobák s hlavou 123,1 mm, zobák k prvnímu opeření 86,9 mm, zobák k prvnímu okraji 

nozdry 77,4 mm, pták svým vzhledem opravdu připomínal spíše sluku než bekasinu. Na určování věku a 

pohlaví chybí literatura, ale podle stavu opeření se zřejmě jednalo přinejmenším o loňského ptáka. Podle 

chování, kdy se pták zdržoval na malém území a nevyletoval večer a ráno na tok s ostatními samci 

usuzujeme, že se jednalo o samici. Časté krátké přesuny na různá místa vyloučily přítomnost hnízda. 
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„Slukovitá křídla“ a krátký ocas bekasiny andské (Gallinago jamesoni), málo známého andského ptáka. 

 

Bekasina andská v plné kráse označená 1,5g radio-telemetrickou vysílačkou těsně před vypuštěním. 
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Rozmazaný záblesk známých tvarů i nových barev..., to čejka andská (Vanellus resplendens) vzlétla nad 

punu rezervace Abra Málaga Thastayoc: Royal Cyncloides (4 300 m n. m.). 

 

Pár čejek andských (Vanellus resplendens) na předpokládaném hnízdišti (zatím však bez hnízda) u 

horských jezírek při sběru potravy z trusu, které zde zanechalo stádečko lam. 
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Skrytý poklad na svahu v horském údolí (4 150 m n. m.) – najdete ho? Nápověda na další straně. 
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„Měl bílou svatozář, rezavohnědý zátylek, žlutavé nohy a vypadal jako bahňák“ odpověděla Verča. 

„Takže on tu opravdy byl a my ho s Kryštofem přešli???“ Tak krásný vysokohorský klenot, a přitom tak 

nenápadný, štěrkovníček andský (Phegornis mitchellii) na více než 15 m téměř nelze objevit. 

 

Štěrkovníček andský řazený aktuálně do příbuzenstva kulíků svým chováním a tvarem těla připomínal 

spíše nějakého slukovitého bahňáka, do měkké půdy píchal jako slučka a pohupoval tělem jako pisík… 
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Členové expedičního týmu (zleva: Vojtěch Kubelka, Veronika Dočekalová, Antonín Prouza a Kryštof 

Chmel) při přejezdu málo známého „duhového“ hřebenu (4 400 m n. m.); půjčené auto je již vážně 

porouchané a způsobí nám řadu komplikací během zbývajícího týdne, ale to my zatím ještě nevíme… 
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Tetelící se vzduch u jezera Jayuchaca na severu nárosní rezervace Salinas Aguada ve 4 446 m n. m. 

neposkytuje perfektně ostrý pohled, avšak i tak je zřejmý příslib nevšedních bahňákářských zážitků. 
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Tenkozobci andští (Recurvirostra andina) se podél jezera zdržovali v menších nehnízdících skupinkách. 

 

Lyskonoh dlouhozobý (Steganopus tricolor) na svém zimovišti u částečně slaného jezera vysoko v Andách. 

Představa, že ptáci z mírného pásu odlétají na zimu na jih do teplých krajin nemusí být vždy pravdivá… 
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Každé odpoledne břehy jezera bičovala písečná tornáda, která se později spojovala v prachové bouře. 

 

Za ranní klidné atmosféry se pozorovatel může kochat pohledem na kulíky andské (Charadrius alticola), 

na snímku vlevo je samec ve svatebním šatě. Vůbec nejčastějším bahňákem na jezeře byl jespák 

dlouhokřídlý (Calidris bairdii), na snímku vpravo. Jespáci se živili jak na břehu jezera, tak v okolní 

vysokohorské polopoušti, která se vzhledem a strukturou vegetace dost přibližovala aljašským hnízdištím. 
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V noci teplota vzduchu dalece klesá pod bod mrazu a každé ráno je poloslané jezero zčásti zamrzlé. 

 

Extrémní podmínky písečných bouří a nočních mrazů však neodradí několikatýdenní kuře kulíka 

andského (Charadrius alticola), které již za prvních ranních paprsků hledá potravu na břehu zamrzlého 

jezera. Rodinek podél břehu bylo minimálně pět, péči o potomstvo se věnoval buď samec, samice, nebo 

oba rodiče. Lze tedy předpokládat, že studium párovacího systému tohoto druhu by bylo velmi zajímavé.  
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Samec písečníka šedoprsého (Thinocorus orbignyianus) při odpočinku. Brzy ráno páry těchto velmi 

netypických bahňáků tokaly v polopoušti okolo jezera a vzájemně se vyháněly z teritorií. Při sběru 

rostlinné potravy ptáci mohli na první pohled vypadat jako zástupci řádu hrabavých, ale když se poté 

rychle přesouvali typickým během kulíka, bylo zřejmé, že výsluní mezi bahňáky jim patří právem. 


