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Koliha severní (Numenius borealis), malba: Martina Nacházelová
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Slovo úvodem
Vojtěch Kubelka

Vždy je pro mě těžké začínat smutnou
zprávou a dělám to nerad. Avšak bohužel jedna
z nejzásadnějších
bahňákářských
událostí
minulého roku je velmi smutná. Naše řady navždy
opustil
excelentní
bahňákář,
dlouholetý
koordinátor dřívější bahňákářské skupiny, čestný
předseda SVOB, ale především výborný člověk a
kamarád, Ing. Pavel Žďárek. Většina z nás mu
vděčí za mnoho. Malou ukázkou budiž například
fakt, že právě po poutavém Pavlově povídání o
bahňácích na kurzu ČSO „Členové členům“ na
Jezerce v roce 2007 jsem se rozhodl obnovit
činnost pracovní skupiny pro výzkum a ochranu
bahňáků. Takže nebýt Pavla, možná bychom teď
nebyli členy SVOB a s největší pravděpodobností
byste nyní nemohli číst bahňákářský zpravodaj.
Vanellus 8 zcela právem začíná právě milou
vzpomínkou na střípek z pestré mozaiky Pavlova
života. Čest Pavlově památce!
Následující stránky našeho zpravodaje
obsahují již tradičně informace o našem
podzimním setkání, výčty zajímavých pozorování
bahňáků a jejich kroužkování v ČR za uplynulé
období, krátké či delší souhrnné články o
hnízdění, průtahu nebo kroužkování vzácných i
běžnějších bahňáků, výzvy ke spolupráci,
překlady článků a fotografické příspěvky
z domova i zahraničí.
Výraznou změnou oproti dřívějším
ročníkům je absence výročních zpráv o činnosti
jednotlivých členů SVOB. Dle domluvy na
podzimní schůzi tyto zprávy nebudou nadále
součástí zpravodaje, ale budou rozesílány členům
SVOB jako samostatný interní oběžník pracovní
skupiny spolu se zpravodajem Vanellus. Novým
zpestřením letošního zpravodaje je smutný, ale
moc pěkně sepsaný příběh kolihy severní jako
druhu na americkém kontinentě. Jen více
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podobných příspěvků (kéž by více z nich mohlo
mít šťastný konec)!
Vanellus 8 se sestává ze 21 příspěvků od
17 autorů (16 členů SVOB), což je nejvíce
v historii zpravodaje. Letos se můžete těšit na 89
obsahově nabitých stránek. Troufám si tvrdit, že
se nám podařilo udržet, ne-li ještě mírně zvýšit
úroveň našeho zpravodaje. Jednotlivé články jsou
proloženy originálními fotografiemi a obrazy
(příčí se mi napsat obrázky) našich členů, které
významně dotvářejí celkovou podobu zpravodaje.
Zejména nad některými malbami se přímo tají
dech. Všem aktivním přispěvatelům letošního
zpravodaje upřímně děkuji a těším se na další
spolupráci!
Na tomto místě bych se rád krátce
zamyslel nad koncepcí našeho zpravodaje
Vanellus. Jeho vznik byl inspirován výročními
zprávami dříve fungující bahňákářské skupiny.
Původním
cílem
bylo
opět
zejména
zprostředkování aktuálního dění v pracovní
skupině a udržování kontaktu mezi členy (viz
Vanellus 1). V následujících letech se však
periodikum postupně měnilo (doufám, že
k lepšímu) spíše na reprezentativní zpravodaj
SVOB, který již zdaleka nečtou jen členové
skupiny, ale je s nadšením přijímán širší
ornitologickou komunitou. Vanellus byl rovněž
začleněn do české přírodovědné bibliotéky
(www.biblioteka.cz), kde při vyhledávání podle
taxonů či autorů tazatel snadno obdrží odkaz na
jakýkoliv článek našeho zpravodaje. Dokonce
jsem zaslechl návrh ohledně aspirace zpravodaje
Vanellus na regulérně recenzované periodikum se
striktními pravidly publikace a zamítáním
některých rukopisů. Myslím si, že takovýto
vzestup by neměl být ambicemi našeho
zpravodaje z několika dobrých důvodů. Příprava
zpravodaje ve stávající podobě je časově i
organizačně velmi náročná a podrobnější recenzní
řízení by tuto náročnost ještě zvýšilo. Navíc
nemáme v současnosti možnost vydávat Vanellus
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v tištěné podobě. Považuji za zbytečné (alespoň
zatím) v tomto směru konkurovat českým
recenzovaným ornitologickým periodikům. Nebo
jim již konkurujeme?  Vanellus je určen
zejména pro členy SVOB a byl bych rád, aby
každý z jeho členů cítil, že v něm může bez obav
publikovat své nápady, zajímavá pozorování nebo
fotografický příspěvek z cesty za bahňáky. A zde
je podle mě to správné místo pro Vanellus –
aktuální informace o dění ve SVOB, zajímavé
popularizační i odborné příspěvky, krátké zprávy i
výsledky rozsáhlejších výzkumů z ČR i ze světa
doplněné řadou vhodných fotografií právě tak, aby
náš zpravodaj byl zajímavý jak pro členy SVOB,
tak další ornitologické zájemce.
Během své existence zpravodaj dvakrát
změnil svůj vzhled. Důležitější byla druhá změna,
kdy se od 6. čísla až dosud stará o grafickou
podobu zpravodaje Martina Nacházelová a dělá to,
jak můžete sami posoudit, velmi dobře. V průběhu
vývoje našeho zpravodaje dochází i ke
zkvalitňování jeho příspěvků a tomuto trendu se
rozhodně nebráníme, spíše naopak. Budeme
jenom rádi, pokud více našich článků bude mít
skutečnou vědeckou úpravu, jako například Sylvia
– prestižní recenzované periodikum České
společnosti ornitologické. Záleží však samozřejmě
na funkci příspěvku. Sami můžete kvalitu
zpravodaje Vanellus zvýšit tím, že budete
dodržovat výše uvedená doporučení a formu
(struktura článku, citace literárních zdrojů)
relevantního příspěvku z předchozího čísla.
Rukopisy zasílejte nejlépe v programu word na
mou emailovou adresu: kubelkav@gmail.com.
Přílohy (fotografie v co nejlepším rozlišení, grafy
včetně zdrojových dat) přiložte zvlášť. Příspěvky
lze posílat kdykoliv během roku. Tak se nechte
inspirovat a těším se na Vaše budoucí příspěvky
do zpravodaje Vanellus!
Ke konci roku 2012 měla naše pracovní
skupina 42 členů, v současnosti jich má 43, tedy
stejně jako v loňském i předloňském roce touto
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dobou. Novými členy SVOB jsou Libor Praus a
Vojtěch Brlík. Samozřejmě by se jistě dala provést
větší propagační akce, což by přilákalo další
ornitology do našich řad. Ale myslím si, že počet
okolo čtyř desítek je téměř optimální a ti, co se
opravdu budou chtít bahňákům věnovat, se k nám
sami přihlásí. Vojtěch Brlík, který se do SVOB
přihlásil včera, je toho dobrým příkladem. Právě
proto, že SVOB je tvořena partou prima
bahňákářů a bahňákářek, jsou všechna naše
setkání vydařená. V letošním roce bychom rádi
pokusně uspořádali podzimní členskou schůzi
dříve, nejlépe koncem září, v blízkosti nádrže
Rozkoš ve východních Čechách. Schůze by měla
být propojena s několikadenním odchytem
bahňáků na této atraktivní lokalitě. To jen, abyste
s něčím podobným počítali. Doufám, že se to
povede vhodně naplánovat a poté se o tom včas
dozvíte.
V současnosti nejrozsáhlejším projektem
SVOB je bezesporu Mapování hnízdišť čejky
chocholaté, do kterého se v loňském roce zapojilo
velké množství pozorovatelů z celé republiky a
kteří posbírali úctyhodné množství dat o čejkách
z více než osmi set lokalit. Příslušný článek tohoto
zpravodaje shrnuje výsledky loňského mapování a
zároveň nás motivuje ke spolupráci v letošní
sezóně. Členové SVOB by měli jít v tomto ohledu
příkladem a zmapovat co nejvíce čejčích hnízdišť!
Čejčí sezóna se kvapem blíží a celostátní
mapování začíná 20. března. Mapování čejek sice
začíná již zítra, ale poslední zimní výkyvy počasí
zřejmě čejky od začátku hnízdění ještě několik dní
pozdrží. Pokud máte možnost provést kontroly
svých lokalit až ve druhé části prvního
mapovacího období, učiňte tak. Pokud ne, s chutí
vyrazte do terénu klidně od zítřka. Ale mějte na
paměti, že čejky ještě nemusely dorazit na svá
hnízdiště, případně se nemusejí hnízdně
projevovat a bylo by vhodnější lokality navštívit
rovněž i začátkem dubna. V klidu vychutnejte
pestrou paletu příspěvků letošního zpravodaje
Vanellus 8 a poté hurá do terénu!
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Pavel, Láhol a my ostatní…
Václav Koza

Od konce listopadu, kdy nás Pavel Žďárek
opustil, jsme si již mnohokrát připomněli jeho
nezapomenutelnou osobnost. V každém, kdo měl
to štěstí být Pavlovi na blízku, vybrousil
nesmazatelnou stopu – jemnými, přesto velmi
účinnými nástroji – kamarádstvím, rozhledem,
nadhledem a jemným francouzským vychováním.
Tuto vzpomínku bych chtěl věnovat podílu
Pavla na společném i když asi obecně méně
známém ornitologickém tématu: kulík hnědý
v Krkonoších.
Přestože Pavel sám nikdy nenavštívil
subarktická horská hnízdiště tohoto „kouzelného“
kulíka,
stál
na
počátku
novodobého
systematického pátrání v oblasti historických
českých hnízdišť v subalpínském a alpínském
bezlesí ve vrcholové části Krkonoš.
Myšlenka se rodila na počátku 90. let a
není náhodou, že ji teoreticky podporoval také
jeden z nejbližších spolupracovníků Pavla –
Bohouš
Beneš,
dlouholetý
přítel
ze
společné hronovské ornitologické „líhně“.
Terénní výzkumný tým se formoval
postupně a jeho podoba se symbolicky ustálila na
oslavě 50. narozenin Pavla. Sešli jsme se při této
příležitosti na horské chatě Permoník v Malé Úpě
v březnu 1992. V rámci programu
této
„mimořádné sranda-ornitologické konference“
zazněl také příspěvek o hnízdní biologii kulíka
hnědého. Atmosféra prosycená teoretickými
znalostmi přítomných celebrit a kouzlo přiměřené
hladiny dobrého alkoholu, obojí jako vynikající
živné médium pro řadu kreativních nápadů jak
metodicky NA TO.
Sezónní povolení ke vstupu do 1. zóny
Krkonošského národního parku za účelem
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ornitologického průzkumu jsme získali za podpory
Jiřího Flouska. Průzkum byl součástí v té době
probíhajícího mapování hnízdního rozšíření ptáků
Krkonoš (1991–1994). Účelové „permity“ byly
vystaveny pro Miloše Marečka a pro mne; obě
povolení s doprovodem. Miloš, náš dlouholetý
zkušený terénní parťák a kamarád, se jako znalec
Krkonoš nadchl pro tuto akci. První výpravu za
kulíky jsme podnikli počátkem května 1993
společně s Pavlem.
Počasí a okolnosti nám tehdy příliš nepřály
– sníh ještě ve vysoké vrstvě pokrýval většinu
zájmového území. Ubytováni jsme byli na Luční
boudě a to jen díky „podezřelým“ známostem
Miloše. V objektu, který v té době asi neměl
jednoznačně určeného majitele, jsme byli
jedinými hosty. Personál jsme potkávali díky
opravdu mimořádné velikosti boudy jen náhodně a
jistojistě jsme byli v přesile. Celý víkend byl kraj
zahalen mlhou, bičován poryvy větru a my
ztraceni na vrcholcích jsme za celé dva dny
nepotkali vůbec žádné opeřence.
Na Luční a Studniční hoře jsme byli
společně ještě mnohokrát, ale pokud mne paměť
neklame, ani u jednoho setkání s kulíky hnědými
Pavel bohužel nebyl. Hlavní zájem dlouhodobě
soustředil na jeho celoživotní srdeční záležitost „ochropáčky“. V polovině 90. let intenzivně
pracoval v hnízdní době vodoušů kropenatých na
Třeboňsku, kde prožil mnoho krásných chvil.
Znovu na Luční horu a to přímo k hnízdu
kulíka, jsme se s Pavlem dostali téměř po deseti
letech. Byl to nečekaný, krátký a velmi příjemný
bod programu víkendového výzkumného tábora
Východočeské pobočky ČSO na Pecce
počátkem června roku 2002. Zcela mimořádný
zážitek pro nás oba. Díky Jirkovi Flouskovi,
šťastnému nálezci hnízda, jsme stáli na tři kroky
od samečka, který nás zjevně nepovažoval za
zvlášť významné nebezpečí. Bez známek
nervozity inkuboval snůšku na místě téměř
identickém
s historicky,
v té
chvíli
již
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předposledním prokázaným hnízděním v roce
1946.
Na další setkání s kulíkem hnědým si Pavel
počkal další desetiletí. Jeho zájem zažehl výtisk
knihy Bengta Berga – Můj přítel kulík z roku
1917. Titul znal zprostředkovaně z jiné, rádoby
„vědečtější“ literatury. Fyzicky jej ke knize
vlastně přivedli Tomáš Bělka a Milan Černý
v rámci jejich úsilí získat kompletní sbírku
publikací dokumentujících počátky moderní
přírodovědné a ornitologické fotografie. Bylo to
pro Pavla určitě něco motivačně silného –
zažloutlý papír, antikvární kouzlo a vůně tiskařské
barvy jednoho z německých meziválečných
vydání…
Velkou výzvou bylo také to, že kniha
nebyla dosud do češtiny přeložena. Pavlovy
překlady odborné, hlavně německy psané
literatury, byly vždy brilantní, terminologicky
přesné a přitom opravdu české! Nejdříve doba a
později ani okolnosti, ke škodě nás všech, nepřály
širšímu využití těchto jeho schopností.
Myslím si, že v případě Bergova Přítele
kulíka přitahovala Pavla kombinace žánrů:
popisného dokumentaristického slohu, epického
vyprávění a filozoficky laděné eseje. Možná, že to
není jen zásluha samotného autora, ale také
zdařilého německého překladu Edmunda Hermse
z roku 1925.
Nehledě na náročně „květnatý“ sloh
německého textu se Pavlovi podařilo vložit do
překladu původní autorovu poetiku:
„Malý láhole. – Jak málo teď asi tušil,
jakým přítelem se stal člověku. Protože když mně
bylo dopřáno nalézt cestu k plachému zvířeti a
jeho bázeň přemoci trikem, tak nemůže mít přece
nikdo jiný onen pocit mé vděčnosti za ty
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nejskvělejší hodiny života, které by mně byl
schopen darovat, než malý pták zde nahoře na
fjällu.
Jak dlouho jsem každého dne prodléval u
kulíka, nevím.
Svůj zápisník jsem strčil do kapsy svého
kabátu, který ležel u táborového ohně a tak jsem
nemohl čas zaznamenávat.
Pokud to bylo možné, abych ptáka nerušil,
natáhnul jsem se na kámen vedle hnízda a tak
jsem ležel dlouho a sledoval ho. Kolem nás vládlo
teplo letních dnů nad fjällem a v mé dlani důvěřivě
zahříval malý pták svá vejce – tak jak jsem o tom
snil a přál si, aby i on tak chtěl učinit.
Přes stébla jsem v dlani cítil tlukot jeho
srdce.“
Intenzita, s jakou se do práce vrhl, byla
v kontrastu s narůstajícími zdravotními potížemi.
Ty začaly omezovat jeho terénní aktivity, ale
překládání věnoval i nadále hodně času.
Pravidelně jsme se v širším okruhu kamarádů
scházeli, abychom byli o postupu práce na
překladu a jeho úskalích průběžně informováni!
Přestože některé filozoficky laděné pasáže
chtěl prvoplánově vynechat, nakonec přeložil text
knihy o „Láholovi“ celý. S tímto melodicky
znějícím laponským názvem pro kulíka hnědého
se dokonale ztotožnil a práci dokončil na počátku
léta 2011.
Všichni, s nimiž se o překlad textu této
milé knihy podělil, byli vtaženi do místa, času a
děje, především však do role zvídavého
pozorovatele hledajícího příčinné souvislosti.
Právě toto zrcadlení jeho vlastního životního
kréda zůstane pro mne tím hlavním odkazem
Pavlova Odcházení s Láholem.
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Vlevo: Pavel Žďárek na exkurzi východočeské pobočky ČSO na Králický Sněžník zřejmě v roce 1992,
pravděpodobný autor fotografie: Michal Koza.
Vpravo: Miroslav Ešus Šálek a Pavel Žďárek na mezinárodní bahňákářské konferenci (Wader Study
Group) v maďarském Kesztehely, říjen 1998, pravděpodobný autor fotografie: Věra Hromádková.

Sameček kulíka hnědého (Charadrius morinellus) inkubující snůšku na Luční hoře v Krkonoších dne 5.6.
2002; fotografie zaslaná přímo Pavlovi Žďárkovi s textem na zadní straně: "Srdečně zdraví, Jirka"; foto:
Jiří Flousek.
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Zápis z 6. výroční členské schůze
Skupiny pro výzkum a ochranu
bahňáků v ČR, pracovní skupiny
České společnosti ornitologické,
konané 20.10. 2012 na statku Hamr
u Lužnice (Třeboňsko)
Jan Havlíček

Schůzi SVOB zahájil a řídil koordinátor
SVOB Vojtěch Kubelka. Po přivítání všech
přítomných členů podal zprávu o činnosti výboru
a činnosti skupiny v roce 2012. Ten se během
roku často nescházel, ale nechyběla zde emailová
komunikace, díky níž se dařila vyřešit většina
potřebných záležitostí.
V tomto roce ve spolupráci s ČSO úspěšně
proběhl monitoring čejčích hnízdišť, kdy bylo
shromážděno 1142 záznamů z více než 800 lokalit
po celé ČR. Nejaktivnějším byl přítomný Roman
Muláček, kterému byla předána cena pro vítěze –
víno z Čejkovic s čejkou na etiketě. Kromě
nového monitoringu byla do Sylvie také
zpracována data z monitoringu v roce 2008 a další
data o bahňácích byla zpracována do sborníku
Ptáci v kulturní krajině II, sborníku JOK. Při této
příležitosti je potřeba poděkovat všem členům za
poskytnutí svých dat do databáze SVOB. Při té
příležitosti byl členům také představen záměr na
zpracování publikace Ptáci JČ, kde bude opět
hojně využívána databáze SVOB pro kapitoly o
bahňácích. Po diskusi o možných odchytových
akcích pro členy klubu SVOB (již bylo probíráno
na minulých schůzích) a problémech s odchyty se
Michal Pakandl vrátil k již několikrát zmiňované
databázi SVOB. V té je nyní cca 29 000 záznamů.
Nejnověji přibyly hlavně z přepisu dat pro
zmíněnou publikaci Ptáci v JČ a z databáze Avif.
Při takto velkém počtu se však objevují problémy
se zpracováním dat, kdy bude potřeba změnit
formu zpracování dat. Jako nejvhodnější se jeví
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„ruční“ úprava dat, která se však neobejde bez
podpory členů SVOB a nejvhodnější by bylo
sehnat nějaký grant na zajištění této práce
(projedná výbor). Členové byli vyzváni, aby i
nadále poskytovali co nejvíce dat a to především
prostřednictvím databáze Avif (birds.cz). Kromě
výše uvedeného tuzemského využívání databáze
byl připomenut i počin mezinárodní - holandským
vědcům byla poskytnuta data o břehouších. Tato
data pro ně zpracoval Michal Pakandl, za což mu
patří velký dík.
Kryštof Chmel a Jakub Vlček informovali
o nové
podobě
webu
SVOB
(http://svob.czweb.org/), kam lze posílat svoje
zajímavé příspěvky včetně fotografií. Nově lze u
článků i diskutovat a vkládat svoje poznámky. Je
také možnost vytvoření omezené „galerie“
sloužící jako miniatlas bahňáků vyskytujících se
na našem území. Vzhledem k rozvíjející se
spolupráci se zahraničím bude připravena i
anglická verze stránek. Stránky budou nově více
propagovány na webu ČSO i na jiných webech.
V předjaří 2012 opět vyšlo další číslo našeho
zpravodaje Vanellus 7. O jeho konečnou
reprezentativní podobu se zasloužili nejen autoři
příspěvků, ale především Vojtěch Kubelka,
Martina Nacházelová a Pavel Ondra. Po krátké
diskusi o směrování obsahu bylo odhlasováno, že
nadále budou personália a zprávy o činnosti
jednotlivých členů vyjmuta z Vanellusu a budou
rozesílána
elektronicky
formou
interního
oběžníku. Do budoucna by mělo dojít
k elektronizaci oběžníků – zpravodajů staré
skupiny (bude nejspíš na webu SVOB) a
zajímavosti se objeví i ve Vanellusu. Pavel Ondra
nastartoval krátkou diskusi (na příkladu problémů
s rybářským hospodařením) k osobním názorům
různých autorů, kdy je potřeba rozlišit často
emotivně ovlivněný názor od obecných názorů
SVOB a ochrany přírody.
Následně byly připomenuty některé závazky
z minulých schůzí - emailová konference bude
nadále řešena hromadnými emaily jako doposud,
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není potřebné používat konferenční server.
Vhodné bude také interně obeslat členy seznamem
ostatních a emaily, aby bylo možné domlouvat se
na společná pozorování, např. na domovských
lokalitách ostatních členů. Myšlenka brožurky
SVOB o jejíž tvorbu se pokoušeli Jan Havlíček a
Vojtěch Kubelka není již aktuální a lépe bude
propagovat SVOB na internetu. Již několikrát byly
na schůzích probírány nášivky SVOB. Janu
Havlíčkovi, který měl tuto problematiku řešit, se
nesešlo potřebné množství objednávek (byly buď
velmi drahé, nekvalitní, nebo se muselo
objednávat min. 100 ks) a nyní by bylo nutné začít
úplně znovu. Jako lepší se jeví tisk samolepek.
Ceny zjistí Martina Nacházelová a Miloš
Chaloupka. Dalším propagačním materiálem jsou
trička s logem SVOB, které ručně maluje Kristýna
Nohejlová.
Mirek Ešus Šálek nadnesl zajímavé návrhy na
další směřování výzkumné činnosti skupiny.
Otázkou je, proč se u nás zastavují protahující
bahňáci – je u nás prostřený stůl, či jen nutná
zastávka, má vliv management rybníků nebo jiné
faktory ovlivňující potravní nabídku? Na toto
téma následovala diskuse a Mirek by měl nyní
navrhnout metodiku projektu. Dalším projektem je
„chick produktivity“, tedy projekt sledování
produkce kuřátek a jejich přežívání u čejky
chocholaté, což se dá zčásti určovat i podle
varování ptáků na hnízdištích. V rámci tohoto
projektu by mohla být využita aktuální metodika
sledování
čejčí
produktivity
publikovaná
v Bulletinu IWSG, která spočívá v pravidelných
častějších návštěvách hnízdiště. Pavel Ondra při
této příležitosti prezentoval svoje poznatky
o převedení 7 denních mláďat pisily čáponohé při
povodních.
Na závěr schůze pochválil Vojtěch Kubelka
přítomné za účast při diskusích, kdy opět vzniklo
několik zajímavých nápadů a shrnul plnění cílů
vytyčených na loňské schůzi.

Vanellus 8

Hlavní cíle SVOB vytyčené na schůzi
20.10. 2012 v Hamru u Lužnice:
-

Obnovit webové stránky, splněno - Kryštof
Chmel, přidá se Jakub Vlček

-

Emailová konference, viz výše

-

Překlad webu do angličtiny, pracuje se na
něm

-

Uspořádání
nesplněno

-

Exkurze po ČR i do zahraničí, počítá se
s nimi do budoucna

-

Pokračování v monitoringu, splněno –
velmi úspěšný projekt mapování čejčích
hnízdišť

-

Zvýšená pozornost vybraným lokalitám,
plní členové individuálně

-

Vanellus - udržet kvalitu apod., splněno

-

Uveřejnit výroční zprávu o kroužkování
bahňáků, splnil Jaroslav Cepák

odchytové

akce,

zatím

Bahňákářský víkend 2012
Martina Nacházelová

Další rok utekl a opět se dostavil říjen, spolu
s tradiční, v pořadí již šestou schůzí Skupiny pro
výzkum a ochranu bahňáků. Po dvou letech jsme
se v pátek 19.10. vrátili na statek Hamr u Lužnice.
Ten večer se nás nedostavil příliš velký počet,
však na programu bylo "jen" promítání fotek
z cest a klábosení, které se na chvíli přeměnilo
v práci na vlastních noteboocích většiny členů.
Zdá se, že se nám tu společnost začíná
digitalizovat. Hynek následně vyprávěl své
zážitky z cesty do Ekvádoru a na Galapágy, míst,
o nichž většina z nás pouze sní. Promítl nám také
video, doprovázené poutavým výkladem.
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V sobotu ráno přijeli další členové, aby s námi
vyhlíželi z oken a čekali, až trochu opadne mlha a
mohli jsme vyrazit na exkurzi k okolním
rybníkům. Přes pozdní datum setkání jsme přece
jen pozorovali 4 druhy bahňáků. Čejky chocholaté
byly v polní mokřině u Lužnice společně
s bekasinami otavními a později jsme další ptáky
pozorovali na spuštěných rybnících. Další druhy
přibyly na rybníku Rožmberk, kam jsme zavítali
těsně před obědem a kde jsme, ač na velkou
vzdálenost, mohli vidět tři kulíky bledé a poslední
členové také hejno asi padesáti jespáků obecných.
Naše pozorování byla bohatá na orly mořské,
kterých jsme viděli jen na Velkém Tisém 13 ex.
Neobvyklým jevem bylo také pracně počítané
hejno 1024 lžičáků pestrých na Záblatském
rybníce, kde se zdržovalo i 6 hvízdáků
eurasijských a rovněž největší seskupení čejek –
95 ex.
Kolem třetí hodiny už na nás čekal na statku
výborný oběd, na který těsně navazovala oficiální
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schůze SVOB. Celkem se bahňákářského setkání a
zejména schůze zúčastnilo 15 členů SVOB (J.
Havlíček, M. Chaloupka, K. Chmel, V. Kubelka,
J. Malina, H. Matušík, J. Mikeš, R. Muláček, M.
Nacházelová, K. Nohejlová, P. Ondra, M.
Pakandl, M. Sládeček, M. E. Šálek, J. Vlček) a
příznivec J. Závora. Po bohaté diskusi jsme
přesunuli zraky k plátnu na zdi, kde se za chvíli
objevily fotky promítané z dobrodružné cesty
Vojty Kubelky, Kryštofa Chmela a Ingrid
Steenbergen, kteří letos strávili dva a půl měsíce
s bahňáky na severní i jižní Aljašce. Mnoho členů
nám mělo co ukázat. Kuba Vlček jel dobrovolně
do pracovního tábora doprostřed asijského Ruska
– Tuvinské republiky, Martin Sládeček strávil
nějaký čas v Černé Hoře, Pavel Ondra se na jaře
vydal se zájezdem ČSO na watty do severního
Německa a Mirek E. Šálek nám poreferoval
o konferenci mezinárodní skupiny pro výzkum
bahňáků (IWSG) ve francouzské Bretani.

Bahňákářská exkurze na zamlženém Koclířově, foto: Vojtěch Kubelka
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Velký Tisý pod precizním dohledem… , foto: Vojtěch Kubelka

Účastníci 6. členské schůze SVOB před statkem Hamr u Lužnice, foto: Vojtěch Kubelka
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Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011
Michal Pakandl

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

9.-12.4.2012

Jistebník, r. Kukla
(NJ)

1 ex.

M. Šindel, J. Stančo, L.
Stančo, M. Šerek, O.
Mazurek, Z. Chromek, J.
Havránek, M. Jakubec,
J. Havránková

28.4.2012

Tovačov (PR)

2 ex.

L. Doupal

6.-15.9.2012

Záhlinice (KM)

1 juv.

R. Holiš, J. Šafránek,
J. Vlček a další

pozorovatel

Pisila čáponohá (Himanthopus himanthopus)
V roce 2012 byly pisily pozorovány od dubna do srpna na mnoha místech na celém území České
republiky a na více lokalitách bylo prokázáno hnízdění. V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze
údaje o prokázaném hnízdění v roce 2012:
Vrbenské rybníky (CB), hnízdění 4 párů, min. na 1 hnízdě se vylíhla mláďata, hnízdění však bylo
pravděpodobně neúspěšné, P. Bürger, V. Kubelka, Z. Hanč a další
(Podrobnější informace naleznete v článku: Kubelka V. 2012: Poznámky k výskytu vybraných vzácných druhů
vodních ptáků v PR Vrbenské rybníky v letech 2002-2012. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
Supplementum 52: Ptáci v kulturní krajině II, 106–117.)

Mutěnické r. (HO), hnízdění 2 párů, hnízda vyplavena, O. Ryška, M. Dolinay, K. Šimeček
Novosedly nad Nežárkou, r. Farský (JH), hnízdění 1 páru, 10.7. 1 ad. + 2 pull., J. Bureš, J. Ševčík
MAPE Mydlovary (CB), hnízdění 1 páru, J. Vondrka
Znojemsko, hnízdění 1 páru, vyvedena 4 plně vzletná mláďata, P.Ondra

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
Podobně jako pisila čáponohá byl tento druh pozorován častěji než bývá obvyklé. Opět jsou zde uvedeny
jen záznamy o prokázaném hnízdění v roce 2012:
r. Nesyt (BV) hnízdění, samostatný článek
r. Vyšatov (CB) hnízdění 4 párů, mláďata se vylíhla nejméně na 2 hnízdech, V. Kubelka, J. Pykal, M.
Pakandl a další
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Kulík říční (Charadrius dubius)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

6.3.2012

Panské, Hudčice (PV)

1 ex.

R. Muláček

9.4.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

45 ex.

V. Vyhnálek

9.4.2012

Mutěnice (HO)

54 ex.

K. Šimeček

pozorovatel

Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

25.5.2012

Pohořelice – V.Dvůr
(BO)

3 ex.

P.Ondra

21.9.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

1 ex.

J. Vaněk, L. Jasso

20.11.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

12 ex.

J. Vaněk, A. Holub

pozorovatel

Kulík mořský (Charadrius alexandrinus)
datum

místo pozorování

počet

24.-25.4.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

1 ex.

poznámka

pozorovatel
J. Vaněk, L. Stančo

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

22.3.2012

r. Vlhlavský (CB)

113 ex.

V. Kubelka

27.3.2012

r. Vlhlavský (CB)

98 ex.

J. Malina, D. Černý,
R. Šícha

10.11.2012

Sedlec (MB)

min. 61 ex.

P. Kolka

7.12.2012

Velké Bílovice, Za
Hruškovou (BV)

1 ex.

V. Damborský

8.12.2012

Praha, Ruzyně

4 ex.

V. Šena

9.12.2012

Vadkovice, přehrada
Nechranice (CV)

1 ex.

L. Schröpfer, P.
Růžek, J. Filípek, P.
Behenský

pozorovatel

Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
datum

místo pozorování

počet

9.8.2012

Znojemsko

1 ex. SŠ

poznámka

pozorovatel
J.Mikeš, P.Ondra
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Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

2.1.2012

Cheb, přehrada
Jesenice

11 ex.

A. Jelínek

3.1.2012

Nížkovice (VY)

1 ex.

P. Navrátil

3.1.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš

6 ex.

J. Vaněk, L. Jasso

7.1.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

7 ex.

A. Holub

15.1.2012

Lednice, NPP
Pastvisko (BV)

1 ex.

V. Sajfrt

24.1.2012

Smiřice, Rodov (HK)

1 ex.

D. Bozner

12.3.2012

Horoušany (PY)

cca 800 ex.

29.5.2012

Pohořelice - V.Dvůr
výtažníky

110 ex.

P.Ondra

9.9.2012

Tovačov, r. Hradecký
(PR)

1000 ex.

M. Jakubec

31.10.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

cca 1000 ex.

J. Vaněk, A. Holub

3.11.2012

Tovačov, r. Hradecký
(PR)

1200 ex.

D. Lučan, Č. Čihalík,
Z. Jabůrek

19.11.2012

Pohořelice – Nová
Ves, r.Novoveský
(BO)

450 ex.

P. Ondra

tamtéž 14.3.
cca 700 ex.

pozorovatel

D. Matthey, J. Křivský

Keptuška stepní (Vanellus gregarius)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

9.4.2012

Putim (PI)

1 ad.

R. Všetečka, M.
Frencl

13.-22.4.2012

Zbudov (CB)

1 ad.

J. Bureš, J. Vlček, V.
Kubelka a další

9.10.2012

Tovačov (PR)

1 ex.

J. Šírek

pozorovatel

Jespák obecný (Calidris alpina)
datum

místo pozorování

počet

4.12.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

5 ex.

poznámka

pozorovatel
J. Vaněk, A. Holub

15

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Vanellus 8

7.12.2012

Pohořelice, r.
Novoveský (BO)

2 ex.

R. Doležal

9.12.2012

Tušimice,
Nechranická přehrada
(CV)

1 ex.

L. Schröpfer, P.
Růžek, J. Filípek, P.
Behenský

Jespák malý (Calidris minuta)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

27.6.2012

Lednice, r. Mlýnský
(BV)

1 ex.

V. Vyhnálek, V. Sajfrt

30.6.2012

Dubňany, Bažantnice
(HO)

2 ex.

K. Šimeček, A. Prágr

pozorovatel

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)
datum

místo pozorování

počet

4.10.2012

Hodonín, r.
Novodvorský

10 ex.

poznámka

pozorovatel
G. Čamlík

Jespák písečný (Calidris alba)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

5.5.2012

Jaroslavice (ZN)

1 ex.

J. Šimek

5.5.2012

Mutěnice (HO)

1 ad.

K. Šimeček

11. a 16.8.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

1 ex.

R. Doležal, P. Smejkal

20.8., 23.8. a
3.9.2012

Březno, Nechranická
přehrada (CV)

1 ex.

L. Stančo, V. Volf

26.8.-14.9.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

1-3 ex.

J. Vaněk, V. Volf, A.
Holub a další

1.9.2012

Strachotín, dolní nádrž
VDNM (BV)

2 juv.

J. Gaigr, L. Novák, R.
Doležal

1.9.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

4 ex.

L. Novák, R. Doležal

9.9.2012

Mutěnice (HO)

2 ad.

M. Judas

pozorovatel

Jespák rezavý (Calidris canutus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

29.4.-3.5.2012

r. Novohaklovský
(CB)

1 ad.

M. Pakandl, D.
Heyrovský, P. Albert

19.8.2012

Pomezí nad Ohří,
přehrada Skalka (CH)

2 ex.

A. Jelínek, O. Kapoun

pozorovatel
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23.8.-10.9.2012

Březno, Nechranická
přehrada (CV)

1-3 ex.

L. Stančo, V. John, P.
Piasecka, M. Šálek

26. a 28.8.2012

Šeřeč, VN Rozkoš

3 ex.

J. a L. Vaněk, Z.
Souček

2.9.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

3 ex.

L. Novák, R. Doležal

30.9. a 4.10.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

1 juv.

J. Vaněk

Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

14.5.2012

Čejkovice, r. Vyšatov
(CB)

1 ad.

J. Vaněk, A. Holub, A.
Regner

6.8.2012

Mutěnice (HO)

1 ad.

K. Šimeček

pozorovatel

Jespák bojovný (Phylomachus pugnax)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

21.2.2012

Brod nad Dyjí, horní
nádrž VDNM (BV)

cca 15 ad.

P. Šrámek

25.2.2012

Jaroslavické rybníky
(ZN)

15 ex.

M. Stehlík

25.2.2012

Lednice, r. Mlýnský
(BV)

10 M

V. Vyhnálek

26.2.2012

Pasohlávky, louže
v poli (BO)

3 ex.

J. Kantorová, M.
Herzog

5.4.2012

Hodonín,

min. 200 ex.

K. Šimeček

9.4.2012

Mutěnice (HO)

230 ex.

K. Šimeček

28.6.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

cca 200 ex.

G. Čamlík, P. Heralt

24.11.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

2M

J. Vaněk, A. Holub

pozorovatel

Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

8.1.2012

Postupice (BN)

1 ex.

P. Procházka

26.1.2012

Žichlínek, poldr (UO)

1 ex.

P. Moutelík

28.1.2012

Karlovice,
Sedmihorský mokřad
(SM)

3 ex.

V. Šťastný, J. Šebek,
K. Tošovská

4.2.2012

Karlovice, Sedmihorský
mokřad (SM)

8 ex.

V. Šťastný

pozorovatel
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23.5.2012

Javorník, louky od
Hradiskem (HO)

1 ex.

Z. Piro

7.6.2012

Karlovice,
Sedmihorský mokřad
(SM)

1 ex.

V. Šťastný

25.12.2012

Karlovice,
Sedmihorský mokřad
(SM)

4 ex.

V. Šťastný

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

15. a 25.1.2012

Mutěnické r. (HO)

1 ex.

O. Ryška, A. Prágr

28.1. a 3.2.2012

Karlovice,
Sedmihorský mokřad
(SM)

1 ex.

V. Šťastný, J. Šebek,
K. Tošovská

30.1. a 8.2.2012

Slavkov u Brna,
Prostředníček (VY)

1 ex.

P. Navrátil

pozorovatel

Bekasina větší (Gallinago media)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

17.4.2012

Brambory (KH)

1 ex.

30.4.2012

Lysá nad Labem, NPP
Hrabanovská Černava
(NB)

2 ex.

30.4. a 1.5.2012

Svatobořice – Mistřín
(HO)

1 ex.

K. Šimeček

1.-4.5.2012

Žehuňský r. (KO)

1-2 ex.

M. Jelínek, L.
Urbánek, F. Buben

3.5.2012

Záhlinice (KM)

1 ad.

8.5.2012

Jaroměř, Starý Ples
(NA)

1 ex.

J. Vaněk

23.5.2012

Žehuňský r. (NB)

1 ex.

M. Jelínek

3.8.2012

Zbudovská blata (CB)

1 ex.

J. Vondrka

pozorovatel
M. Kavka

odchyt

chycen

R. Lučan

J. Chytil, R. Lučan

Sluka lesní (Scolopax rusticola)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

14.10.2012

Kouty nad Desnou,
Červenohorské sedlo
(SU)

cca 50 ex

průtah, 12 ex.
chyceno

M. Vavřík, F. Zicha,
O. Belfín
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Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
datum

místo pozorování

počet

25.5.2012

Pohořelice - V.Dvůr
výtažníky

1 ex.

poznámka

pozorovatel
P.Ondra

Jaro 2012 PO Českobudějovické r., 1 pár prokázané hnízdění, 4 páry pravděpodobné hnízdění,
V. Kubelka

Břehouš rudý (Limosa lapponica)
datum

místo pozorování

počet

1.9.2012

Nahořany (NA)

1 juv.

9.9.2012

vodní nádrž
Nechranice (CV)

3 juv.

30.9.-18.10.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš

1 juv.

poznámka

pozorovatel
J. Vaněk

tamtéž do
29.9. 1 ex.

J. Kantorová, M.
Herzog, L. a J. Stančo
J. Vaněk, A. Holub, L.
Jasso a další

Koliha velká (Numenius arquata)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

7. a 11.1.2012

r. Bošilecký (CB)

2 ex.

P. Albert, V.
Albertová, Z.
Neudertová, J. Ševčík

22.1.2012

Jaroslavické r. (ZN)

3 ex.

M. Stehlík

4.9.2012

Hořenice (CV)

30 ex.

L. Stančo

19.11.2012

Pohořelice – Nová
Ves, r.Novoveský
(BO)

3 ex.

P.Ondra

pozorovatel

Koliha malá (Numenius phaeopus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

18.3.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

1 ex.

V. Vyhnálek, V. Sajfrt

28.3.2012

Dasný (CB)

1 ex.

V. Kubelka, K. Chmel

3.4.2012

r. Šumvaldský (OL)

12 ex.

M. Vavřík

19.4.2012

Plástovice (CB)

26 ex.

V. Kubelka, J. Vlček,
L. Jasso, D. Černý, R.
Šícha

11.7.2012

Znojemsko

3 ex.

P.Ondra

29.7.2012

Komořany (VY)

18 ex.

P. Procházka

pozorovatel
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Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
datum

místo pozorování

počet

30.4.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

cca 30 ex.

1.5.12

Otava ve Strakonicích
– kemp

2 ad.

3.5.2012

Jistebník (NJ)

min. 25 ex.

8.5.2012

Bzenec (HO)

2 páry

17.6.2012

Bzenec, PP Osypané
břehy (HO)

20.11.-1.12.2012

Slavkov u Brna (VY)

1 ex.

12.12.2012

Strachotín, VDNM

1 ex.

poznámka

pozorovatel
J. Vaněk, A. Holub, L.
Jasso

tok (pár)

V.Kubelka
M. Hykel

tok

K. Šimeček

hnízdění,
pozorování
čerstvě
vylétaných
mláďat

G. Čamlík

s poraněným
křídlem

P. Navrátil
J. Chytil, P. Macháček

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

29.4.-9.5.2012

Záhlinice (KM)

1 ex.

P. Shromáždil, J.
Šírek, J. Šafránek

1.5.2012

Šumvaldský r. (OL)

1 ex.

M. Vavřík

4.6.2012

r. Vlhlavský (CB)

1 ex.

J. Vlček, P. Albert

9.6.2012

Mutěnické r. (HO)

1 ex.

O. Ryška

8.7.2012

Dubňany, mokřad
(HO)

2 ex.

P. Brychta

26.7.-16. 8.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

1-4 ex.

J. Šírek, R. Doležal, V.
Vyhnálek, P. Smejkal,
J. Vaněk

28.7.-12.8.2012

Mutěnice (HO)

1-3 ex.

K. Šimeček, J. Vlček

16. a 18.8.2012

Dubňany (HO)

2 ex.

K. Šimeček, J.
Havránek

pozorovatel

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
datum

místo pozorování

počet

29.4.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

134 ex.

poznámka

pozorovatel
V. Vyhnálek
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Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

10.8.2012

r. Horní Bartošovický
(NJ)

min. 30 ex.

Jaro 2012

PO Českobudějovické
r. (CB)

5 párů pravděpodobné
hnízdění, 7 párů možné
hnízdění

V. Kubelka

30.3.2012

Radomilická mokřina
(CB)

4-6 ad.

tok

V. Kubelka

9.4.2012

Záhlinice (KM)

1 pár

tok

J. Šafránek, Z.
Němeček, P.
Shromáždil, J.
Němčík

12.4.2012

Hlušovice,
Černovírské slatiniště
(OL)

1 pár

tok

J. Sedláček

21.4.2012

Svatobořice – Mistřín
(HO)

3 páry

hnízdění, 27.5.
již vodí
mláďata

K. Šimeček

22.4.2012

Planá, Anenské r.
(TC)

3 ex.

pozorováno
páření

Z. Mára

9.5.2012

Záhlinice (KM)

1 pár

páření

J. Šafránek

16.5.2012

Bzenec (HO)

1 pár

hnízdění

K. Šimeček

17.5.-28.6.2012

Písek, r. Velký
Hánovec

1 pár

vyvedl 2 juv.

I. Průša, M. Frencl

18.5.2012

Veselí nad Lužnicí,
polní louže (TA)

1 pár

hnízdění

J. Cepák, J. Mráz

27.5.2012

Vícemilice,
biocentrum (VY)

5 hnízdících
párů

pozorována
mláďata

P. Navrátil

pozorovatel
T. Najer, O. Ryška, R.
Figura

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

14. a 15.5.2012

r. Vlhlavský (CB)

1 ad.

J. Vaněk, A. Holub, A.
Regner, J. Nacházel

9.6.2012

Mutěnické r. (HO)

1 ad.

O. Ryška

17.8.2012

Sedlec, r. Nesyt (BV)

2 ex.

V. Vyhnálek

19.8.2012

Pomezí nad Ohří,
přehrada Skalka (CH)

3 ex.

A. Jelínek, O. Kapoun

23.8.- 4.9.2012

vodní nádrž
Nechranice (CV)

1-4 ex.

L. Stančo, V. John, P.
Piasecka, V. Volf

pozorovatel
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24. a 29.8.2012

Dubňany (HO)

1 ex.

K. Šimeček, O. Ryška,
I. Paulík

24.-29.8.2012

Mutěnické r. (HO)

1-2 ex.

A. Prágr, P. Brychta,
R. Poštolka

26.8.2012

Šeřeč, VN Rozkoš
(NA)

1 juv.

J. Vaněk

29.8.2012

Studénka, r. Kotvice
(NJ)

1 ad.

O. a B. Mazurek

30.8. a 1.9.2012

Strachotín, dolní nádrž
VDNM

3 juv.

R. Doležal, P.
Macháček, J. Gaigr

8.9.2012

Šeřeč, VN Rozkoš
(NA)

1 ex.

J. Nacházel, M.
Nacházelová

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

29.4.-8.5.2012

Líně, Nový r. (PS)

1 ex.

L. Schröpfer, D.
Melichar, J. Filípek, J.
Nacházel, J. Veber, B.
Vopat, P. Palčej, R.
Růžek

26.5.2012

Mutěnické r. (HO)

1F

O. Ryška, F. Kroupa

3.-4.6.2012

r. Vlhlavský (CB)

1F

F. Marec, J. Ebr, J.
Vlček, P. Albert

23.8.2012

Choryňské r. (VS)

1 juv.

J. Havránek, M. Šerek

2.9.2012

Česká Skalice, VN
Rozkoš (NA)

1 juv.

J. Vaněk, A. Holub

8.-10.9.2012

Bohdalov, r.
Záhumenní (ZR)

1 juv.

F. Kopecký, T.
Kněžíček, P. Moutelík

pozorovatel

22

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Kroužkování bahňáků
Republice v roce 2011

v České

Jaroslav Cepák

V roce 2011 bylo na území České republiky
okroužkováno 1061 jedinců 24 druhů bahňáků.
Tento výsledek potvrdil vzestup počtu označených
ptáků zaznamenaný již v roce 2010. Poprvé od
roku 2004 tak byla opět překročena hranice 1000
okroužkovaných jedinců (viz obr. 1). Za zvýšením
počtů však zjevně není nárůst početnosti, ale
zvýšení aktivity některých kolegů (zejména R.
Lučan a V. Vyhnálek).
Po slibném roce 2010 s příhodnými
klimatickými
podmínkami,
kdy
bylo
okroužkováno 182 čejek chocholatých, došlo
bohužel opět k propadu počtu označených ptáků
na pouhých 117 ex. (104 pull.) v roce 2011.
Naopak se zvýšil počet označených kulíků říčních
a především pisíků obecných. Vysokých čísel
bylo dosaženo i u bekasiny otavní a vodouše
bahenního. U slučky malé je 32 okroužkovaných
ptáků 3. nejvyšším počtem v historii, u sluky lesní
pak představuje 58 ex. historický rekord a 20%
z celkového počtu sluk označených kroužky
Národního muzea. Nejvyšší roční počet
označených jedinců byl zaznamenán i u vodouše
tmavého, vodoušů šedých bylo označeno nejvíce
od roku 1994.
Z vzácných a raritních druhů stojí za zmínku
4 okroužkovaní jespáčci ploskozobí a jeden

Vanellus 8

kameňáček pestrý označení na Břeclavsku a
Kroměřížsku (J. Sviečka, P. Pavelčík V.
Vyhnálek). Teprve 25. okroužkovaným jedincem
svého druhu u nás byl juvenilní břehouš rudý
odchycený R. Lučanem 4. září 2011 v Prusech na
Přerovsku.
Bekasina větší, označená R.
Chaloupkem 21. dubna 2011 u Žichlínku na
Ústeckoorlicku je 24. označeným jedincem.
Teprve 5. odchytem druhu v historii byla koliha
malá označená J. Sviečkou 23. dubna 2011 u
Lanžhota na Břeclavsku. Největší „bahňáčí“
raritou roku 2011 byl ale bezesporu vůbec první
historicky kroužkovaný kulík hnědý. Juvenilní
jedinec tohoto druhu byl odchycen V. Votýpkou
náhodně
při
nočním
odchytu
křepelek
ve Zlatnících u Prahy 24. srpna 2011.
Poměrně chudý byl rok 2011 na zpětná
hlášení. Ze zahraničních nálezů evidujeme pouze
1 čejku chocholatou ulovenou ve Francii a 4 sluky
lesní (3x Francie, 1x Itálie). Z cizích
kroužkovanců byl na jižní Moravě odečten jespák
obecný s polským kroužkem (R. Doležal).
Důležité je, že kroužkovatelé systematicky se
věnující odchytu bahňáků zaznamenávali i místní
retrapy svých kroužkovanců na téže lokalitě. Tato
data, která nás informují o době setrvání migrantů
na lokalitě, jsou velice cenná – mnohdy cennější
než zahraniční nález. Proto apeluji na všechny
kroužkovatele, aby zaznamenávání retrapů
bahňáků (byť po jediném dni) věnovali
patřičnou pozornost a všechna data zasílali do
kroužkovací stanice.

Zpětná hlášení získaná v roce 2011

Kulík říční Charadrius dubius
N 619482 (F2K)
11.07.2010 Lomnice nad Lužnicí, (JH), Kučera Karel
18.05.2011 Klec - Naděje, (JHCZ), Mráz Jakub
Kontrolován (hnízdící samice), 3 km, 311 dní

49,05
49,06

14,43
14,45
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Čejka chocholatá Vanellus vanellus
H 121611 pullus
10.06.2001 Břilice, (JHCZ), Mráz Jakub
22.05.2011 Smržov - Koclířov, (JHCZ), Jan Ševčík
Kroužek odečten z fotografie, 8 km, 3633 dní

49,01 14,44
49,05 14,41

H 135368 (5F)
19.04.2009 Vodňany, (STCZ), Bulla Martin
30.12.2011 Moeze, Francie
střelena, 1197 km, 985

49,09
45,54

14,10
-1,02

54,36
48,54

18,95
16,39

ET
1060 (3N)
04.11.2011
Červenohorské sedlo, (JE), Zicha František
05.12.2011
La Fresnaye sur Chedout, Francie
střelena, 1240 km, 31 dní

50,08
48,26

17,09
0,15

ET
1062 (3N)
04.11.2011
Červenohorské sedlo, (JECZ), Zicha František
20.11.2011
Villalba, Sicilie, Itálie
střelena, 1413 km, 16 dní

50,08
37,39

17,09
13,51

Jespák šedý Calidris temminckii
1. místní kontrola po 2 dnech.

Jespák obecný Calidris alpina
GDANSK JT
32717 (4N)
08.09.2011
Gdansk Swibno, Polsko
16.09.2011
Strachotín, (BVCZ), Doležal Robert
kroužek odečten, 665 km, 8 dní

Jespák bojovný Philomachus pugnax
3 místní kontroly po 6-20 dnech.

Slučka malá Lymnocryptes minimus
1. místní kontrola po 6 dnech.

Bekasina otavní Gallinago gallinago
13 místních kontrol po 3-43 dnech.

Sluka lesní Scolopax rusticola
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ET
1055 (3N)
28.10.2011
Červenohorské sedlo, (JECZ), Zicha František
27.11.2011
Le Palais, Francie
střelena, 1521 km, 30 dní

50,08
47,20

17,09
-3,09

ET
1142 (3N)
16.10.2011
Červenohorské sedlo, (JECZ), Zicha František
02.12.2011
Saint Vincent de Tyrosse, Francie
Střelena, 1574 km, 47 dní

50,08
43,39

17,09
-1,18

Přehled druhů a počty ex. (pull./ostatní, celkem) bahňáků okroužkovaných v roce 2011

Kulík říční (6/67, 73)
Vyhnálek V. 0/27, Sviečka J. 0/23, Pavelčík P. 0/3

Kulík písečný (0/6, 6)
Sviečka J. 0/3, Vyhnálek V. 0/2, Pavelčík P. 0/1

Kulík hnědý (0/1, 1)
Votýpka V. 0/1

Čejka chocholatá (104/13, 117)
Zajíc J. 26/0, Horák J. 9/0, Hovorka L. 7/0, Matouš Jan ml. 7/0, Hlaváček J. 6/1,

Jespák malý (0/8, 8)
Sviečka J. 0/5, Vyhnálek V. 0/2, Malinová T. 0/1

Jespák šedý (0/5, 5)
Vyhnálek V. 0/2, Sviečka J. 0/1, Pavelčík P. 0/1, Hájek V. 0/1

Jespák křivozobý (0/4, 4)
Sviečka J. 0/3, Vyhnálek V. 0/1

Jespák obecný (0/30, 30)
Sviečka J. 0/13, Vyhnálek V. 0/11, Lučan R.0/3

Jespáček ploskozobý (0/4, 4)
Vyhnálek V. 0/2, Sviečka J. 0/1, Pavelčík P. 0/1
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Jespák bojovný (0/82, 82)
Sviečka J. 0/41, Vyhnálek V. 0/18, Lučan R. 0/9, Pavelčík P. 0/9

Slučka malá (0/32 ,32)
Lučan R. 0/13, Křižka J. 0/7, Chytil J. 0/2, Veselý J. 0/2

Bekasina otavní (0/123, 123)
Lučan R. 0/53, Sviečka J. 0/21, Pavelčík P. 0/12,

Bekasina větší (0/1, 1)
Chaloupek R. 0/1

Sluka lesní (0/58, 58)
Zicha F. 0/42, Vavřík M. 0/5, Chytil J. 0/2, Svoboda I. 0/2

Břehouš rudý (0/1, 1)
Lučan R. 0/1

Koliha malá (0/1, 1)
Sviečka J. 0/1

Koliha velká (0/1, 1)
Lučan R. 0/1

Vodouš tmavý (0/36, 36)
Sviečka J. 0/18, Vyhnálek V. 0/16, Malinová T. 0/2

Vodouš rudonohý (0/9, 9)
Sviečka J. 0/4, Vyhnálek V. 0/3, Dalík P. 0/1, Hovorka L. 0/1

Vodouš šedý (0/25, 25)
Vyhnálek V. 0/13, Sviečka J. 0/9, Lučan R. 0/1, Malinová T. 0/1, Pavelčík P. 0/1

Vodouš kropenatý (0/33, 33)
Vyhnálek V. 0/14, Sviečka J. 0/9, Žibřid Z. 0/4

Vodouš bahenní (0/341, 341)
Vyhnálek V. 0/167, Sviečka J. 0/117, Hájek V. 0/17
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Pisík obecný (0/69, 69)
Vyhnálek V. 0/30, Sviečka J. 0/16, Smrček M. 0/3, Žibřid Z. 0/3

Kameňáček pestrý (0/1, 1)
Sviečka J. 0/1
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Počty okroužkovaných bahňáků na území bývalého Československa v letech 1951-2001 resp. na území ČR
v letech 2002-2011.

Odchyty bahňáků na Břeclavsku
v roce 2012
Vilém Vyhnálek

V roce 2012 jsme opět prováděli většinu
odchytů společně s Jirkou Sviečkou za velké
pomoci Vlasti Sajfrta z CHKO Pálava, ale také
Tamary Těšitelové a Lucie Turčokové. Odchyty
jsme prováděli na základě udělené výjimky v NPP
Pastvisko u Lednice a v NPR Lednické rybníky.
Na Mlýnském jsme chytali jen v druhé dekádě
července, protože následně ve třetí dekádě stoupla

voda. Jinak jsme se snažili v týdenních intervalech
o společné odchyty na Pastvisku a Nesytu. Na
Nesytu jsme od poloviny července do konce srpna
chytali také denně a v září jen o víkendech do 10
„pulapek“. Do „pulapek“ jsme chytili cca 400
bahňáků, např. 197 vodoušů bahenních, 72 pisíků
a 30 kulíků říčních, ale také 1 jespáka písečného, 1
vodouše štíhlého a 1 kameňáčka.
Odchyty současně na Nesytu a Pastvisku byly
sice beze spánku, ale vynahradily to skvělé
výsledky. 28.7. 112 bahňáků ( z toho 10 retrapů),
25.8. 83 bahňáků (17 retrapů), 17.9. 77 bahňáků
(23 retrapů). Jen na Nesytu při prvním odchytu
15.7. jsme chytili 95 bahňáků, na Mlýnském
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rybníku 19.7. chyceno 51 bahňáků (10 retrapů).
Záměrně na tomto místě uvádím podíl tohoročních
retrapů. Bahňáci se na lokalitách často zdržovali
14 dnů i více. Za zmínku stojí slučka po 6
týdnech, vodouš tmavý po 5 týdnech a 2 vodouši
bahenní. Jeden byl kroužkován 24.7. a druhý
28.7., oba byli kontrolováni 17.8. a oba měli
vyměněnu už polovinu RL. Ze zapsaných 13
adultních kulíků měli 4 ruční letky v různém
stupni pelichání.
V letošním roce, pokud budou vhodné
podmínky pro odchyt, se chceme zaměřit na
sledování pelichání odchycených ptáků a také na
jejich vážení a měření.

Pastvisko
Vhodné podmínky pro protahující bahňáky se
vytvářely jen pozvolna od poloviny července. V tu
dobu se zde vyskytovali zejména vodouši bahenní
a vodouši kropenatí. V průběhu srpna a září se na
lokalitě zdržoval i větší počet vodoušů tmavých.
Ti však stejně jako jespáci bojovní a vodouši šedí
odlétali nocovat na jinou lokalitu (pravděpodobně
Nesyt). Postupně na konci července a v srpnu
klesaly počty protahujících vodoušů bahenních a
vodoušů kropenatých, naopak se zvyšovaly počty
protahujících bekasin otavních, které se zde
s jespáky obecnými a slučkami malými
vyskytovaly až do listopadu.
V průběhu jarních měsíců se vyskytovali
bahňáci na zaplavené louce severovýchodně od
Pastviska. Protahovali zde zejména vodouši
bahenní (až 30 ex.), jespáci bojovní, bekasiny
otavní a slučky. Zahnízdily zde čejky chocholaté
(4–6 párů), tokali zde také vodouši rudonozí a 1
pár pisil, které se zde však zdržely jen krátkou
dobu, maximálně 3–4 dny. Bohužel i zde kolísala
výrazně hladina, což výrazně ovlivnilo úspěšnost
hnízdění. Určitě však nejméně 2 páry čejek
vyvedly mláďata (během 2 dnů byla
okroužkována 2 mláďata s velkým rozdílem stáří).
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Mlýnský
Na lokalitě byly velmi vhodné podmínky pro
tah bahňáků do poslední dekády července. V první
polovině července se zde vyskytovalo až 250
bahňáků, zejména vodoušů bahenních, jespáků
bojovných a kulíků říčních.
První bahňáci se objevili již koncem února –
25.2. 10 jespáků bojovných a 3 čejky chocholaté.
Ze zajímavých druhů zde byl zjištěn výskyt 2
kulíků bledých dne 25.5., až 7 tenkozobců
opačných dne 24.6. a 2 pisil čáponohých dne 27.6.
Zajímavým výsledkem byl retrap pisíka
obecného s mým kroužkem po 10 letech, který je
2. naším nejstarším kroužkovancem. Tento pták
byl odchycen na Mlýnském rybníku dne 14.7.
2002 a 15.7. 2012 byl kontrolován tamtéž.
Dokazuje to skutečnost, že zachovává stejnou
tahovou cestu.

Nesyt
Na rybníku byly vhodné podmínky jak pro
protahující bahňáky od jarních měsíců až do října,
tak také pro jejich hnízdění. Stejně jako při
posledním letnění v roce 2006 byl Nesyt
nejvýznamnější tahovou zastávkou v rámci celé
České republiky. V červenci se zde vyskytovalo
až 400 bahňáků, zejména vodoušů bahenních a
jespáků bojovných. Při tahu se zde vyskytovaly i
vzácnější druhy jako kameňáčci pestří, pisily
čáponohé, vodouši štíhlí, jespáci píseční nebo
jespák rezavý. Samostatnou kapitolou je hnízdění
bahňáků. Zejména zahnízdění 11 párů tenkozobce
opačného je z hlediska republiky ojedinělé.
Hnízdilo zde i 8–10 párů kulíka říčního a stejný
počet čejek chocholatých. Na úspěšnost hnízdění
však mělo vliv jak kolísání hladiny (5
vyplavených hnízd tenkozobce), tak predační tlak
(zničeno 6 náhradních snůšek kulíka říčního).
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Tabulka odchycených bahňáků v roce 2012:
Pastvisko

Mlýnský

Nesyt

celkem

Kulík říční

1

37

104

142

Kulík písečný

0

1

5

6

Čejka chocholatá

4

1

4

9

Jespák rezavý

0

0

1

1

Jespák písečný

0

0

1

1

Jespák malý

0

0

10

10

Jespák šedý

0

0

8

8

Jespák křivozobý

0

1

0

1

Jespák obecný

6

0

16

22

Jespák bojovný

9

5

56

70

Slučka malá

7

0

12

19

Bekasina otavní

83

0

78

161

Vodouš tmavý

26

0

3

29

Vodouš rudonohý

1

0

0

1

Vodouš štíhlý

0

0

1

1

Vodouš šedý

18

2

7

27

Vodouš kropenatý

23

5

1

29

Vodouš bahenní

93

33

351

477

Pisík obecný

0

21

111

132

Kameňáček pestrý

0

0

2

2___________

Celkem

271

106

771

1148

Výsledky kroužkování:

vodouš bahenní
kroužkován

dne 15.4.2010 v Salina di Comacchio, Itálie

kontrolován

dne 15.7.2012 Nesyt (vzdálenost 574km)
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bekasina otavní
kroužkována dne 13.8.2012 Nesyt
střelena

23.9.2012 region Haute-Loire, Francie, vzdálenost 1043 km

kroužkována

dne 16.9.2009 Rakvice

nalezena mrtvá

dne 4.3.2012, region Gironde, Francie, vzdálenost 1394 km

jespák obecný
kroužkován

dne 14.9.2004 Nesyt

uloven sovou nebo dravcem dne 1.8.2012 region Aude, Francie, 1226 km

Při odchytech bahňáků byli kroužkováni i další zajímaví ptáci, např. 2 rybáci černí, 95 čírek obecných a
22 čírek modrých, 2 lžičáci pestří, 6 bukáčků malých, 14 kvakošů nočních, 1 volavka bílá a 1 volavka
stříbřitá.

Průtah vodouše tmavého (Tringa
erythropus) na území České
republiky
Michal Pakandl

Tento příspěvek je shrnutím pozorování
vodouše tmavého (Tringa erythropus), která jsou
evidována ve faunistické databázi SVOB. Celkem
je zde 1658 pozorování, část z nich ovšem nebyla
pro tento příspěvek použita (většinou kvůli tomu,
že v dané dekádě existuje z určité lokality další
pozorování stejného nebo vyššího počtu jedinců).
Příspěvek byl tedy zpracován na základě 1301
pozorování.

Úvod
Vodouš tmavý je na našem území pravidelně
protahující druh bahňáka a to jak na jarním, tak
podzimním tahu. Poměrně pravidelně bývá
pozorován po celé jaro a léto včetně celého

června, existují i pozorování nasvědčující
možnosti ojedinělého zimování. Oproti jiným
nehnízdícím bahňákům jsou červnová pozorování
tohoto druhu docela častá, což může vést ke
spekulacím o možném zahnízdění. Během těchto
pozorování však hnízdění zpravidla nic dalšího
nenasvědčuje. Přesto před rokem 1913 střelil J.
Pícha na r. Velký Hajský na Českobudějovicku
1M, který zde měl vyvést mláďata. Jde o jediný
doklad hnízdění z celé střední Evropy (Mlíkovský
2004).

Průběh tahu
Jarní tah
Jarní tah vodouše tmavého začíná ve 2.
polovině března, častěji však až na začátku dubna.
Během dubna se tah postupně zesiluje,
nejintenzivněji probíhá ve 3. dekádě dubna (31,7
% pozorování a 40,8 % jedinců na jarním tahu).
V 1. dekádě května je tah stále silný, jen o málo
slabší než na konci dubna (28,5 % pozorování,
32,4 % jedinců zaznamenaných na jarním tahu).
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Po 10. květnu však vodouši tmaví během několika
dnů prakticky přestávají táhnout a výskyt ve druhé
polovině května je již vzácný.
Z období jarního tahu pochází 38 % všech
pozorování a 30,7 % pozorovaných jedinců, na 1
pozorování připadá v průměru 5,6 ex., čili méně
než na podzimním tahu (na podzimním tahu
připadá 8,3 ex. na 1 pozorování).
První pozorování z jarního tahu:
17.3.2001 Dívčice, r. Březovec (CB), 5 ex., T. Had
20.3.1982 r. Markovec (PI), 2 ex., Mir. Šálek
20.3.2010 Vrdy, Dolní Bučice (KH), 2 ex. na
zatopeném poli, J. a R. Hašek (avif.birds.cz)
Pozorování větších počtů:
6.5.1995 r. Volešek (CB), 100 ex., Podhorský,
Procházka, Vnouček, Váňa (Zprávy ČSO 42)
12.4.2007 r. Koclířov (JH), 60 ex., J. Hora
20.-25.4.1976 r. Koclířov (JH), cca 50 ex., Hora,
Havel, Horová, Dřevo

Vanellus 8

Pozorování vodoušů tmavých jsou poměrně
pravidelná i v červenci. Intenzita průtahu však
není příliš velká a nepřevyšuje zřetelně intenzitu
průtahu ve 2. a 3. dekádě června. Průtah začíná
významně zesilovat až v polovině srpna. Podzimní
tah vodoušů tmavých poté probíhá se dvěma
vrcholy. První připadá na konec srpna a první
polovinu září, druhý na říjen. První vrchol je
charakterizován vysokým počtem pozorování
poměrně nízkého počtu jedinců (průměrný počet
ex. na pozorování v 1. dekádě září byl 8,9), druhý
relativně nižším počtem pozorování, ovšem
vysokým počtem pozorovaných ptáků (ve 3.
dekádě října 14,5 ex. na 1 pozorování). Vyšší
průměrný počet pozorovaných jedinců v říjnu by
mohl být způsoben tím, že během října probíhají
výlovy rybníků a na obnažených dnech vzniká
vhodné prostředí umožňující vyšší koncentrace
ptáků. Od konce října průtah rychle slábne, přesto
bývají jednotliví ptáci občas pozorováni po celý
listopad a výjimečně ještě v prosinci.
Přehled posledních pozorování:

22.4.2012 Mutěnice (HO), 50 ex., K. Šimeček
(avif.birds.cz)

24.11.2012 Pastvisko u Lednice (BV), 1 ex., V.
Vyhnálek, V. Sajfrt (avif.birds.cz)

Podzimní tah

24.11.2012 Lednice, r. Prostřední (BV), 1 ex., V.
Vyhnálek (avif.birds.cz)

Stanovit dobu začátku podzimního tahu je u
tohoto druhu obtížné vzhledem k poměrně
velkému počtu pozorování v červnu. Vzhledem ke
zřetelnému minimu na přelomu května a června
však lze předpokládat, že červnová pozorování se
týkají již tahu na zimoviště. V červnu bylo
zjištěno 5,3 % všech evidovaných pozorování a
2,5 % pozorovaných jedinců. Tento podíl bude
zřejmě
nadhodnocen,
protože
pozorování
nehnízdícího druhu bahňáka v polovině června
jistě přijde většině pozorovatelů neobvyklé a
takovéto pozorování bývá zveřejněno častěji než
pozorování třeba z dubna nebo ze září. Přesto lze
říci, že vodouš tmavý bývá zjišťován během
června častěji než jiné druhy u nás nehnízdících
bahňáků.

2.12.2012 r. Dehtář (CB), 1 ad., M. Frencl
(avif.birds.cz)
11.12.2011 Mutěnice (HO), 1 ex., K. Šimeček, O.
Ryška, A. Prágr (tamtéž již 30.11. 1 ex. , G.
Čamlík, a 1.12. 2 ex., K. Šimeček) (avif.birds.cz)
Pozorování větších počtů:
7.10.2010 Trkmanec – Rakvice (BV), přelet hejna
cca 200 ex., P. Ondra
13.8.1964 Záhlinice (KM), 200 ex.
30.8.2000 Sedlec, r. Mlýnský (CB), 124 ex., T.
Had
11.9.2000 Sedlec, r. Mlýnský (CB), 110 ex., M.
Šálek
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Neobvyklé
epigamní
chování
vodouše šedého (Tringa nebularia)
Lukáš Kadava

Vodouš šedý (Tringa nebularia) hnízdí
v severních částech Evropy i Asie a obývá
obzvláště tajgové pásmo, včetně ekvivalentu
tundrových biotopů ve Skotsku (Cramp &
Simmons 1983, Hancock et al. 1997). Hnízdění
jižně mimo obvyklý areál jsou vzácná (Hudec et
al. 2005, Pakandl 2010). V České republice se
objevuje pravidelně na jarním i podzimním tahu.
Jarní tah probíhá v dubnu a květnu s vrcholem ve
3. dekádě dubna (Hudec et al. 2005, Pietruszková
& Adamík 2009, Pakandl 2010). Výjimečně se
mohou jednotliví nehnízdící ptáci zdržovat po
hnízdní sezónu jižně od obvyklého hnízdního
areálu včetně České republiky (Pakandl 2010,
Birdlife International 2012).
Dne 22.4. 2012 byl na rybníku Svinče u
Babic na Královéhradecku (kv.5859, koordináty
50°11'10.54"N;
15°34'28.59"E)
pozorován
tokající pár vodoušů šedých. Ptáci byli pozorováni
na obnaženém dně spuštěného malého rybníka
(cca 1,5 ha, viz foto 1) po dobu cca 30 minut
v ranních hodinách (8:00–8:30). Tok sestával
z hlasových projevů - zejména „jódlování“
poněkud podobného břehouši černoocasému
(Limosa limosa) a z rytmických slabik „tik, tik“
vydávaných v cca vteřinových intervalech 5–10
krát za sebou. Zdali se ozývali oba ptáci, či jen
jeden, se mi nepodařilo zjistit. Ptáci se drželi
pospolu nejčastěji ve vzdálenosti 0,5–1,5 m,
vzácněji více a rovněž při kratších přeletech se
drželi spolu. Celkem čtrnáctkrát byl zaznamenán
pokus o páření (pouze nálet samce na záda samice,
bez kopulace) na bahnech i v mělké vodě. Při
pokusech o páření se vodouši neozývali. Oba ptáci
byli již přepelicháni do svatebního šatu (výrazné
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skvrnění na hrudi, zasahující až do břišních partií).
Mimo vodoušů šedých byly zjištěny 2 ex. kulíka
říčního (Charadrius dubius) a 1 ex. vodouše
kropenatého
(Tringa
ochropus).
Žádné
mezidruhové interakce nebyly pozorovány. Při
následující kontrole dne 25.4. 2012 byl již rybník
napuštěn a vodouši ani jiné druhy bahňáků nebyli
zjištěni.
Přesto, že dle Šťastného (et al. 2006) by
bylo možno formálně chování ptáků označit jako
pravděpodobné hnízdění (C 5), domnívám se, že o
hnízdění v tomto případě uvažovat nelze.
Epigamní projevy mohou být důsledkem zvýšené
hladiny hormonů již během migrace. Prodloužení
délky dne na jaře, vyvolávající zvýšenou sekreci
pohlavních hormonů a následné zrání gonád, může
působit jako stimulační faktor pro zahájení
reprodukčního chování (Eisner 1960, Sharp 1996).
Krátké období hnízdní sezóny v severních
oblastech a s tím spojená nutnost rychle obsadit
teritorium a získat partnerku může být rovněž
příčinou vyšší hladiny pohlavních hormonů u
samčích migrantů (Garamszegi et al. 2008).
Pokusu o hnízdění na Královéhradecku
nenasvědčuje ani biotop, v němž byli vodouši
pozorováni. Jedná se o menší rybník v zemědělské
krajině obklopený poli, kde je většina břehových
partií zarostlá náletovými dřevinami. Zajímavým
se může jevit fakt, že západní břeh rybníka silně
zarostlý zejména vrbami byl v předjaří částečně
vykácen. Ještě v den pozorování byl břeh plný
zbytků větví a kmenů pokácených stromů. Tlející
dřeviny přitom tvoří častou součást preferovaného
hnízdního biotopu vodouše šedého (Johnsgard
1981, Message & Taylor 2005).
Hudec (et al. 2005) píše, že „vzácně se lze
setkat při jarním tahu s hlasy toku vodoušů
šedých“. Páření, ani jiné další epigamní projevy
tohoto druhu na našem území v literatuře
zmiňovány nejsou.
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Častá manipulace s výškou vodní hladiny na rybníku Svinče u Babic poskytuje bahňákům potravní
stanoviště. Září 2010, foto: Lukáš Kadava
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Výsledky mapování hnízdišť čejky
chocholaté na střední Moravě - 2012
Libor Praus

Členové Moravského ornitologického
spolku se v letošním roce zapojili do projektu
mapování hnízdišť čejek chocholatých v rámci
programu Ochrana biodiverzity Českého svazu
ochránců přírody. Během realizace projektu (27
mapovacích dnů, od konce března do konce
května) bylo v Hornomoravském úvalu nalezeno
celkem 28 lokalit s hnízdním výskytem čejky
chocholaté.
Podle očekávání se potvrdila silná vazba
hnízdících čejek na ornou půdu. Jediné větší luční
hnízdiště (do 15 hnízd) se nacházelo na katastru
obcí Týneček a Hlušovice. Na orné půdě čejky ke
hnízdění jednoznačně preferovaly podmáčená
místa.
První hnízdní pokus byl doložen na 14
lokalitách (odhad 100-130 hnízd). Z tohoto počtu
byla úspěšná hnízda pouze v ozimých obilovinách
a trvalých lučních porostech (5 lokalit, do 55
hnízd),
všechna
hnízdiště
nacházející se na nezaseté orné
půdě byla zničena jarními
polními pracemi (devět lokalit,
do 75 hnízd). Nejpočetnější
úspěšná první hnízdiště byla
nalezena
v podmáčených
ozimech v okolí obce Ivaň (okolo
20 párů čejek) a Olomouc Řepčín
(okolo 10 párů). Nejvýznamnější
ztráta hnízd byla zaznamenána
na hnízdišti asi 15 párů čejek
v katastru obce Velký Týnec,
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které

bylo po zaorání zcela opuštěno.
Na osmi z devíti neúspěšných lokalit
nicméně čejky v menších počtech zůstaly a
založily náhradní snůšky v jarních plodinách
(ječmen, kukuřice a řepa). Druhé snůšky byly
většinou úspěšné (odhad do 40 vylíhlých hnízd),
ale lze očekávat horší přežívání květnových a
červnových kuřat oproti potomkům vylíhlým
v dubnu. Příkladem úspěšného náhradního
hnízdění mohou být porosty jarního ječmene
v okolí Lukavice na Moravě (okolo 10 hnízd) a na
katastru Velké Bystřice (do 10 hnízd).
Doplňkově byla přítomnost čejek v květnu
zjištěna na dalších 14 lokalitách osetých převážně
kukuřicí (celkem do 70 hnízd). I v těchto
případech se jednalo o náhradní hnízdění, které
bylo ve většině případů pravděpodobně úspěšné.
Za nejvýznamnější přínos realizace
projektu
považujeme
poměrně
důkladné
zmapování aktuálních hnízdišť čejek chocholatých
v nížinách střední Moravy. Výsledky mapování
byly poskytnuty k dalšímu zpracování Agentuře
ochrany přírody a krajiny a České společnosti
ornitologické. Velký dík za pomoc při mapování
patří jmenovitě Kateřině Ševčíkové a Jaroslavu
Kolečkovi.

Mapa sledovaného území
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Seznam všech registrovaných hnízdišť v oblasti (pomlčka v tabulce znamená negativní kontrolu příslušné
lokality).

Id

Lokalita

1 Majetín
2 Řepčín
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Týneček/Hlušovice
Lukavice
Velký Týnec (Vsisko)
Císařov
Ivaň
Hynkov, Skrbeň
Moravičany
Horka nad Moravou
Přáslavice
Bystrovany (Velká Bystřice)
Daskabát
Tršice
Doloplazy
Velký Újezd I
Velký Újezd II
Štěpánov
Střeň
Mohelnice
Senice na Hané
Topolany
Vojnice
Štarnov
Olomouc Holice
Haukovice
Rokytnice
Plumlov

Biotop první
hnízdění

Počet
hnízd

ozim
ozim

do 5
do 10

Bylo
alespoň část
hnízd
vyvedeno?
ano
ano

podmáčená
louka
oranice
oranice
oranice
ozim
oranice
oranice
oranice
oranice
ozim
oranice
oranice
-

do 15
do 15
do 20
do 5
do 20
do 10
do 5
do 5
do 5
do 5
do 5
do 5
-

ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
-

Proběhlo náhradní hnízdění
(počet)
ano (do 10 hnízd v jarním ječmenu)
ne
ano (do 5 hnízd v kukuřici)
ano (do 5 hnízd v kukuřici)
ano (do 5 hnízd v jarním ječmeni)
ano (do 5 hnízd v jarním ječmeni)
ano (do 5 hnízd v jarním ječmeni)
do 10 hnízd, kukuřice
do 10 hnízd, jarní obilovina
patrně ano v okolním ozimu
ano (do 5 hnízd v jarním ječmeni)
ano (do 3 hnízd v jarním ječmeni)
okolo 2 hnízd, kukuřice
okolo 5 hnízd, řepa
do 5 hnízd, kukuřice
do 10 hnízd, kukuřice
do 5 hnízd, okurky
do 10 hnízd, kukuřice
do 2 hnízd, kukuřice
do 2 hnízd, kukuřice
do 2 hnízd, kukuřice
do 2 hnízd, kukuřice
do 2 hnízd, dno vypuštěné přehrady
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Hnízdo čejky, ozimá pšenice Řepčín, 1. 4. 2012, foto: Libor Praus

Rodič vodící kuřata, ozimá pšenice Majetín, 4. 5. 2012, foto: Libor Praus
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Tenkozobec
Nesytu

opačný

znovu

na

Josef Chytil, Petr Macháček

V roce 2012 došlo na lednických rybnících
k nechtěnému letnění rybníka Nesyt. Fakt
nedostatku vody byl způsoben jak konkurenčními
neshodami mezi vlastníky/nájemci rybníků na
stejném toku, tak i nedostatečnými srážkami.
Stejně jako v roce 2007 se zde objevila rozsáhlá
bahna, která mj. znamenala zvýšený výskyt
mnoha druhů bahňáků včetně hnízdního období.
Mezi ostatními každopádně nejvíce zaujali
tenkozobci opační. Stejně jako v prvním
novodobém rozsáhlém letnění v roce 2007, kdy
zde zahnízdily dva páry, se i v roce 2012 pokusil
tento druh o hnízdění, tentokrát ještě ve vyšším
počtu.
První údaj o výskytu tenkozobců opačných
na Nesytu se objevil na databázi ornitologických
pozorování ČSO (www.birds.avif.cz) 21.4.
(Vyhnálek, 2 ex.). Od počátku května následoval
postupný vzestup početnosti až na 16 ex. 16.5. a
18 ex. 20.5. (Vyhnálek). Stejný počet uvádí stejný
autor také 2.6., z června jsou dále údaje o max.
12 ad. ex. a zároveň 8 juv. 28.6. (Čamlík).
První dvě hnízda se objevila na začátku
května v zátoce u černých borovic v jižní části
Nesytu. Ještě 13. a 15.5. zde dvě samice seděly (a
samci se zdržovali poblíž). Stejný den byla na
podlouhlém písečném ostrově podél vtoku
Valtické strouhy do Nesytu pozorována 1 sedící
samice a dalších 9 ex. Při kontrole 31.5. u černých
borovic již žádný tenkozobec nebyl, nalezeno bylo
pouze jedno prázdné hnízdo; naposledy zde byla
pozorována sedící samice 22.5. U Valtické
strouhy bylo ve stejný den pozorováno 19 ex.,
z toho 8 sedících; 25.5. již 22 ex. Dne 30.5. byl na
ostrově stejný počet, sedí již mezi 8–10 ptáky.
Následující den tamtéž při sezení (na hnízdech ?)

Vanellus 8

nejméně 10, možná až 11 tenkozobců. Kolem nich
se zdržovalo 34 jedinců racků bělohlavých. První
malá mláďata se objevila 8.6., na Nesytu bylo
celkem 19 ex., dalších celkem 8 ptáků bylo na
Hlohoveckém a Mlýnském rybníku. 10.6.
pozorováno 20 ad., 3 malá mláďata, na ostrově
nejméně 7 hnízd (1x1, 1x2 a 5x4 vejce). Začala
však stoupat voda, některá vejce již byla mírně ve
vodě; po zásahu ochrany přírody byla nájemcem
Nesytu snížena hladina. Následná silná bouřka
však znamenala zvýšení hladiny a vyplavení 4 až
5 hnízd. Zřejmě vůbec nejvyšší počet tenkozobců
byl pozorován 20.6., celkem 36 ex. Ptáci se
zdržovali jak na zmíněném ostrově, tak současně
také v západní části Nesytu u lávek. V ten den
byla provedena fyzická kontrola ostrova: zdálky
byla pozorována 3 velká a 2 menší pull. Na
ostrově byl zjištěn následující stav: 1x hnízdo
vyvedeno, 1x zničená 3 vejce s velkými zárodky;
1x 1 hnízdo s líhnoucím se vejcem, 1x obsazené
hnízdo se 2 vejci; 1x – nejisté hnízdo? Dne 17.7.
bylo nalezeno jedno vyspělé, ale vysílené mládě
v bahnité prohlubni v prostoru u lávek, druhý den
bohužel uhynulo (coll. Ornis Přerov). Následující
den zde bylo pozorováno 9 tohoročních mláďat.
Z počátku srpna jsou údaje až o 5 ex. (4.8.,
Jureček), později však pouze 2 ex. (více autorů).
Od počátku září již byl na Nesytu pozorován
jediný tenkozobec, naposledy 1.10.
Zdá se, že alespoň u některých párů
(alespoň tří) proběhlo hnízdění úspěšně i když
úspěšnost byla nízká. Je otázkou, kolik párů na
Nesytu vlastně hnízdilo a jestli se na neúspěšných
hnízděních "podíleli" i rackové bělohlaví.
Prokázaným důvodem neúspěchu řady párů bylo
náhlé zvýšení hladiny; ostrov byl velmi nízký a
zvýšení hladiny o několik cm bylo fatální.
Při zjišťování údajů se projevil problém
s úplným utajováním údajů; také na zmíněném
webu zdaleka nejsou nám z doslechu známá
pozorování. Informace o hnízdění tohoto
vzácného druhu se však stejně dostaly velmi
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rychle na veřejnost se všemi negativními rysy
(nepovolené, naprosto amatérské fotografování
přímo
na
hnízdním
ostrově;
viz
www.birdwatcher.cz).
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Zdá se, že v případě rozsáhlejšího letnění
větších rybníků na jižní Moravě je velká šance na
další zahnízdění tohoto význačného druhu.
Otázkou je zda a kdy k němu dojde …
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Hnízdění pisily čáponohé
Znojemsku v roce 2012

na

Pavel Ondra

Poslední hnízdění pisil čáponohých
(Himantopus himantopus) na malé lokalitě na
Znojemsku proběhlo v roce 2007 (Vanellus č. 2) a
poté jsme čekali celých 5 let, než jsme se dočkali

Při kontrole 29.5. se na chování pisil nic
nezměnilo a sezení na hnízdě ani hnízdo samotné
se rovněž nepodařilo prokázat. Pozorování se však
ve snaze nerušit odehrávalo z tak velké
vzdálenosti, že hnízdo samotné mohlo v členitém
a zarostlém terénu snadno ujít pozornosti. Jak se
však později ukázalo, uměly pisily mistrovsky
předstírat a hnízdo velmi dobře tajit. K tomu jim
nahrávala skutečnost, že návštěvy na lokalitě byly
z pochopitelných důvodů poměrně krátké.
Sezení na hnízdě bylo pozorováno až 31.5.,
tedy minimálně o 12 dnů později, než při
předchozím hnízdění. Nutno poznamenat, že za
uplynulých 5 let došlo na lokalitě k významným
změnám reliéfu terénu a v nádrži vznikly i
ostrůvky. Jeden z těchto ostrůvků pokrytý spletí
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zopakování. Zatím co v roce 2007 již 19.5. seděly
pisily na hnízdě s jedním vejcem, v roce 2012
jsme se k první květnové kontrole lokality dostali
až 23.5. Pisily měly již v této době hnízdní
chování a byly agresívní zejména na motáky
pochopy (Circus aeruginosus), ale s největší
pravděpodobností ještě na hnízdě neseděly.
Dokonce se zdálo, že si teprve staví hnízdo (viz
níže), přestože ve skutečnosti se ani o hnízdo
v klasickém pojetí nejedná.

suchých stvolů z loňské vegetace si pisily vybraly
k hnízdění. Prakticky ze všech stran bylo na
hnízdo velmi špatně vidět a pořízení
fotodokumentace bylo téměř nemožné.
Dne 12.6. došlo na lokalitě k mimořádně
velké průtrži mračen a ostrůvky byly zcela
zaplaveny vodou. Vyhlídky na úspěšné
vyhnízdění pisil byly v té chvíli nulové. Jaké však
bylo naše překvapení, když jsme 14.6. kromě
dospělých pisil na sousední nádrži objevili i jejich
několikadenní mláďata. V tu chvíli bylo jasné, že
k zahnízdění došlo s největší pravděpodobností
přibližně ve stejném termínu nebo ještě o něco
dříve než v roce 2007. Naopak k opuštění lokality
došlo přibližně o 10 dnů později.

40

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Dne 19.6. byly pisily pozorovány opět na původní
nádrži, která svou větší plochou zajišťovala i větší
bezpečnost před predátory. Na svém domovském
ostrůvku jsme je však zastihli až 24.6., kdy již
voda zcela opadla.
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Dne 1.7. se přestávaly mladé pisily skrývat a
mohli jsme oba dospělé jedince se všemi čtyřmi
mláďaty na ostrůvku pozorovat pohromadě.
O deset dní později, 11.7. již byly mladé pisily
plně vzletné a bez problémů přelétávaly mezi
nádržemi.
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Obě poslední fotografie byly pořízeny 3.8. a při návštěvě 9.8. už byla lokalita opuštěná.
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Eskimo Curlew byla koliha severní
Miroslav Ešus Šálek

Jistě se mnou budete souhlasit, že kolihy
jsou vznešení ptáci a každé setkání s nimi patří
k milým ornitologickým zážitkům. O to smutnější
jsou příběhy, které vypráví o neúprosném mizení
těchto bahňáků. Takovou pohnutou historii má
severoamerická koliha severní (Numenius
borealis). Ve slavném díle Jana Hanzáka a Karla
Hudce Světem zvířat, Ptáci, 2. díl, se dočítáme, že
tato koliha kdysi pravidelně táhla na podzim
z arktických hnízdišť v Kanadě do vzdálených
zimovišť v Argentině, odkud se s blížícím jarem
navracela zpět. Širokým údolím Mississippi tehdy
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po generace prolétala tisícihlavá hejna těchto kolih
a celková populace byla odhadována na milióny.
Poslední opravdu věrohodná zpráva o pozorování
kolihy severní ovšem pochází z roku 1963. Je
zapotřebí 50 let od posledního spolehlivého
záznamu, aby mohl být druh úředně prohlášen za
vyhynulý. Rok 2013 je tu a po kolihách severních
jako by se země slehla. Zrekapitulujme tedy co
víme a připomeňme si osudy tohoto kdysi hojného
bahňáka.
Špatně zdokumentovaná historie se
rekonstruuje pomalu a obtížně. Zde však
nemusíme příliš hluboko do minulosti. Navíc díky
četným, i když útržkovitým záznamům před námi
vyvstává docela jasný příběh. Je zásluhou
především
kanadského
spisovatele
Freda
Bodswortha, autora knihy „Last of the Curlews“,
který shromáždil většinu střípků do této
smutné mozaiky. Z jeho knihy také
čerpám nejvíce pro tento příspěvek. Již
v roce 1955, kdy kniha spatřila světlo
světa se předpokládalo, že koliha
severní patří několik let mezi druhy
vyhynulé. Nepochybně i díky této knize
však vzrostla její popularita natolik, že
od té doby přibývalo více či méně
důvěryhodných
zpráv
o
jejím
pozorování. Těch bylo do roku 2006
nashromážděno celkem 39, všechna se
odehrála
v
prostoru
mezi
Severozápadními teritorii Kanady a
ostrovem Barbadosem v Karibiku a
zmiňují všehovšudy 77 jedinců. Taková
bilance však nemůže uspokojit ani toho
největšího optimistu. Eskimo Curlew
Road ve Spring Hill na Floridě zůstane
tedy už navždy jen památkou na tento
kdysi hojný ptačí druh…

MacFarlane a jeho prvenství
Významnou úlohu v našem
příběhu sehrál mladík Roderick Ross
MacFarlane, svého času pomocný
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úředník věhlasné Společnosti Hudsonova zálivu
(Hudson's Bay Company). Od roku 1857 vždy
s první jarní oblevou vyjížděl v doprovodu dvou
desítek asistentů z domovské základny ve Fort
Good Hope na břehu řeky Mackenzie daleko na
sever mezi eskymácké lovce za výnosným
obchodem s cennými kožešinami. Putovali stovky
kilometrů v době vrcholného hnízdění ptáků (a
jistě i nezřízeného řádění komárů) neprobádanou
krajinou až do spleti zálivů, jimiž severské toky
ústí do Severního ledového oceánu. Brodili se
řídkými smrkovými lesy i hustými vrbinami
v údolích řek, později březovou lesotundrou a
travnatými, ostřicovými či dryádkovými tundrami
na plochých větrných návrších až po hřbet
Smoking Hills, kde erodované skalní útesy příkře
spadají třísetmetrovými srázy do rozbouřených vln
Beaufortova moře. A zde všude se MacFarlane
setkával s kolihami severními, které vášnivě lovil.
Kolekce z roku

1863 sestává z
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Během dlouhých zim při světle svíčky třídil
ulovené exempláře, pečlivě je dokumentoval a
vzorně zabalené odesílal lodí do washingtonského
Smithsonova
zoologického
institutu.
Ve
spolupráci s mladým a nadšeným přírodovědcem
Robertem
Kennicottem,
sponzorovaným
Smithsonovým institutem, se MacFarlane
postupně vypracoval na jednoho z nejvášnivějších
sběračů arktických přírodnin pro tento institut.
Přítrž jeho z dnešního pohledu přinejmenším
kontroverzní vášni učinil až rok 1865, kdy bylo
domorodé obyvatelstvo Severozápadních teritorií
z valné části zdecimováno epidemiemi spály a
spalniček, čímž skončily i výpravy horlivého
úředníka. Výmluvná je tabulka revidující sice
krátkou, ale pozoruhodně plodnou MacFarlaneovu
sběratelskou práci. Nutno dodat, že všechny
následující položky se týkají výhradně kolih
severních:

1000 položek uložených v

14 kazetách

“

1864

“

1500

“

20

“

“

1865

“

1750

“

31

“

“

1866

“

200

“

1

“

Sečteno, podtrženo a zabaleno, lovcovo
pětileté úsilí čítá na pět tisíc položek zahrnujících
nezřídka celé „rodinné kolekce“ tvořené oběma
dospělými ptáky a jejich úplnými snůškami. Pro

toto období jsou k dispozici sice velmi hrubé,
nicméně při zpětném pohledu již alarmující
odhady početnosti kolih severních tak, jak je
MacFarlane zaznamenal do svého deníku:

24. června 1862: „Byly velmi početné…“
26. června 1863: „Ne příliš vzácné - řekněme spíše početné.“
30. června 1864: „Kolihy nebyly tak početné jako v minulých letech.“
29. června 1865: „Kolihy byly letos dokonce ještě vzácnější než v předchozím roce.“

MacFarlane nemohl mít nejmenší potuchy,
že je posledním člověkem, který zdokumentuje
vůbec poslední známé hnízdo kolihy severní. Stalo
se tak v červnu 1866.

Pozdní probuzení do reality
Lze tušit, že nesmyslně rozsáhlá sbírka
kolih severních spočívající v depozitářích

45

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Smithsonova institutu vysílala po následující
desítky let falešné signály o početnosti druhu ve
volné přírodě a rozptylovala sebemenší zárodky
případných obav z problémů, kterým kolihy již
tehdy ve skutečnosti čelily. Teprve v polovině 20.
století, tedy téměř 100 let od nálezu posledního
hnízda, zahájil kanadský Canadian Wildlife
Service systematický projekt, jehož cílem bylo
zmapovat aktuální stav populace kolihy severní na
někdejších hnízdištích; stala se až podezřele
vzácným objektem pozorování ornitologů. Vlastně
v letech 1945 až 1958 byla spatřena pouze
sedmkrát a s výjimkou jediného většího hejna
kdesi v Severozápadních teritoriích v roce 1955
šlo téměř vždy o osamělé ptáky.
Z příležitostných výprav pořádaných od
roku 1958 se v letech 1972 až 1986 staly expedice
pravidelné. Vedly v MacFarlaneových stopách ve
snaze zmapovat hnízdiště v té době již prakticky
neznámého ptačího druhu. Ačkoliv domorodci
neobývali tato území od dob MacFarlaneových
výprav, zašlé stopy po jejich přítomnosti tu
zůstaly. O kolihách severních se to bohužel říct už
nedalo. Jen kolihy malé (Numenius phaeopus),
hnízdící pořídku všude na okolních
pláních dávaly tušit, že problém
nejspíš netkví ve špatné kvalitě
hnízdního prostředí. V letech 1981–
1984 proběhla opravdu rozsáhlá
pátrací akce (Polar Continental Shelf
Project, Department of Energy, Mines
and Resources). Odhodlaní pátrači
s vrtulníky a další moderní technikou
měli jediný cíl: důkladně prozkoumat
vybrané úseky MacFarlaneových tras
a objevit hnízdící kolihy severní stůj
co stůj. Ukázalo se opět, že prostředí
na bývalých hnízdištích se za
posledních 120 let změnilo jen málo.
Stáří smrků roztroušených podél
severní hranice lesa bylo odhadnuto na více než
150 let a nebyly zde patrny ani žádné stopy po
rozsáhlejších požárech, které by snad mohly
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vysvětlit zkázu hnízdišť. V červnových dnech
1983 a 1984 bylo pomocí helikoptéry zmapováno
obrovské území. Z mnoha zastávek se do
nekonečné okolní tundry nesly namixované a
jinak upravené nahrávky hlasů blízké příbuzné
kolihy nejmenší (Numenius minutus). Snad by i
vyprovokovaly někde ukrytou kolihu severní
k váhavé odpovědi. Ozvěnou naléhavému
koližímu volání však bylo jen hrobové ticho…

Hnízdění
Jak už tak bývá, teprve vědomí kritické
situace zvýšilo poptávku po údajích o životě kolih
severních. Jak vlastně tito ptáci žili a hnízdili?
Lišili se v něčem podstatném od svých nejbližších
příbuzných? Z dobových střípků, zejména však
z MacFarlaneových poznámek, se podařilo
sestavit kusý obrázek o způsobu života kolih
severních. Její hnízdění bylo historicky doloženo
vlastně jen ze Severozápadních teritorií Kanady,
ačkoliv se zdá být nepochybné, že hnízdila i na
Aljašce a možná také na východní Čukotce a snad
i na některých ostrovech kanadské Arktidy.
Výběrem hnízdního prostředí se zřejmě podobala
blízké

Koliha malá na hnízdě v norské tundře (červen
2009). Velmi podobně jistě hnízdila i koliha
severní v Kanadě, foto: Miroslav Ešus Šálek
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příbuzné kolize nejmenší dodnes obývající ruskou
Sibiř. Šlo o převážně otevřený a mírně zvlněný
terén, často na úbočích svahů s řídce rozptýlenými
zákrsky jehličnanů v pásmu lesotundry, ne však už
o nejsevernější bezlesé tundry nebo vysloveně
horské polohy či deprese říčních niv.
Hnízda se snůškou byla nalézána obvykle
v červnu až červenci, v letech 1862 až 1865 to
bylo celkem 38 hnízd. Snůšky, o nichž se
dochovaly detailnější záznamy, sestávaly obvykle
ze čtyř vajec. Jejich podkladové zbarvení bylo
olivově šedé s nádechem zelené, tedy v dobré
shodě s vejci ostatních kolih. Tmavě hnědé skvrny
byly poměrně velké a vejce jimi byla často hustě
poseta. MacFarlaneovy popisy 19 hnízd se
navzájem velmi podobají. Hnízdo je strohá jamka
v zemi s chomáčem suchých stébel uprostřed
hnízdní kotlinky lemované několika uschlými
lístky. MacFarlane byl přesvědčen, že o snůšku
pečuje jen samice. Jeho názor však musíme brát
s rezervou, neboť sám ptáky nikdy nepreparoval,
aby si správné určení pohlaví ověřoval. Dokonce
až doposud se o pohlaví některých muzejních
exponátů
dodaných
MacFarlaneem
stále
pochybuje. Jestliže u kolihy malé i kolihy
nejmenší inkubují oba rodiče, proč by tomu mělo
být jinak právě u kolihy severní? Je však
zajímavé, že pozorovatelé, kteří se pohybovali
v blízkosti nalezených hnízd, přítomnost druhého
rodiče často vůbec nezmiňují. Chybí také zmínky
o dalších kolihách, které by jistě přilétly na pomoc
nebo alespoň na výzvědy, kdyby byly nablízku a
zaregistrovaly varovné volání vyplašených druhů.
Z toho lze usuzovat, že jednotlivá hnízda byla
nejspíš vzájemně dost vzdálená.
Na rozdíl od mnoha vajec dochovaných ve
sbírkách není bohužel k dispozici jediné mládě
v prachovém peří a nemáme dokonce ani jeho
detailní popis. Ačkoliv MacFarlane odchytil pro
sbírky dvě malá kuřátka v červenci 1864, tato
mláďata do Smithsonova institutu nikdy
nedorazila. Poslední várka exponátů, kterou
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sběratel odeslal a v níž byla obě mláďata uložena,
se po cestě ztratila.

Osudová trasa

Migrační trasy kolihy severní. Převzato z:
COSEWIC (2012)
Historie tahu kolih severních je díky
hojným záznamům poměrně dobře zmapována.
Kolihy zahajovaly svou pravidelnou pouť na
zimoviště zprvu jihovýchodním směrem. Sibiřské
kolihy (pokud jaké byly) táhly napříč Aljaškou,
kde se spojovaly s dalšími skupinami místních
populací,
s nimiž
pak
přelétaly
území
Severozápadních teritorií Kanady. Větší část ptáků
volila severní trasu k zálivu Ungava na severu
poloostrova Labradoru, další se vydali podél
jižního pobřeží Hudsonova zálivu. Zatímco
existují záznamy o formování hejn na Aljašce,
chybí jakékoliv reference o odpočinkových
zastávkách během dalších téměř dvou a půl tisíce
kilometrů až k pobřeží Atlantiku. Má se tedy za to,
že teprve zde ptáci poprvé usedli k odpočinku a
krmi a zdá se také, že dospělci a mláďata přilétali
odděleně. Pravidelně a ve velkých počtech zde
pobyli od konce července do začátku srpna, kdy se
začali postupně vytrácet. Říjnová pozorování byla
již vzácností.

47

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Jakmile odpočaté kolihy opustily Labrador,
jejich pouť vedla přes oceán převážně východně
od Bermud, kde se mohly příležitostně zastavit za
nepříznivého počasí. Stejně tak občasné záznamy
mimo tuto trasu dál na východ jsou připisovány na
vrub bouřím, jež ptáky donutily k vybočení
z plánované trasy letu. Kratší trasa sledující jih
Hudsonova zálivu vedla dále přes Ontario,
Quebec, státy New York a Pensylvánii, aby se nad
oceánem opět spojila s hlavním severnějším
proudem. Záznamy o dalších zastávkách opět
nápadně chybí v úseku dlouhém téměř pět tisíc
kilometrů. Ptáci zřejmě hravě přelétli Brazílii a
Paraguay, aby někteří skončili na zimovištích
v Uruguayi. Mnoho jich však pokračovalo dál až
do jižní Argentiny, kam první migranti dorazili
v září. Podzimní tah se tak protáhl na dva až tři
měsíce.
Zpět na sever se kolihy vydávaly koncem
února nebo v březnu, kdy letěly již mnohem
příměji. O četnosti zastávek na území střední
Ameriky můžeme už jen spekulovat, ač existuje
několik svědectví, která naznačují, že například
poloostrov
Yucatán
mohl
sloužit
jako
odpočinková zastávka před přeletem Mexického
zálivu do Texasu nebo nad široké údolí
Mississippi. V březnu bývaly kolihy severní
vídány v celém prostoru od Argentiny až po
Nebrasku a teprve během května se objevovaly na
hnízdištích v Severozápadních teritoriích a na
Aljašce. Poslední úsek cesty přibližně od Severní
Dakoty v délce přes 3000 km již patrně
překonávaly bez zastávky. Během tahu létaly
vysoko, často měnily tvar hejna i letovou výšku.
Táhnoucí kolihy severní nebyly příliš
náročné na odpočinková stanoviště. Vyskytovaly
se v otevřených travnatých plochách, na starých
polích i v přilehlých pastvinách, ve vypálené
severoamerické prérii stejně jako v suchých nebo
bažinatých pampách Argentiny. Nejraději však
trávily čas na útesech a skalnatých pahorcích do
vzdálenosti několika kilometrů od mořského
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pobřeží. Oblíbenou potravou jim zde byli měkkýši
a rovnokřídlí, ale kolihy nepohrdly ani dalším
hmyzem, žížalami, pavouky, semeny a drobnými
plody. Po lovu při pobřeží zalétaly na travnatá
návrší, kde se soustředily na sběr bobulí šíchy
černé (Empetrum nigrum). Ta byla nejen velmi
oblíbenou, ale asi i důležitou součástí jídelníčku a
kolihy nevynechaly žádnou příležitost této stravy
využít. Během sběru bobulí se neustále tiše
ozývaly a čile kráčely porostem, takže od zobáku
až po ocas brzy nabyly nachového nádechu
šíchového kokteilu.
Čím více úrodné půdy padlo v průběhu let
za oběť zemědělství, tím častěji byly kolihy
severní vídány při sběru potravy v nově
zakládaných polích, zejména obilných. A farmáři
znali zvyky těchto kolih. Vídali je, jak přilétají
časně zrána, měkce pohvizdujíce, zakrouží a občas
se zatřepetají na místě. V sevřeném šiku pak
sestupují níž a níž, až bezprostředně před
přistáním zdvihnou křídla vysoko nad záda jako
na pozdrav…

Vítaná náhrada
Nebyl to však lov na hnízdištích neblahé
MacFarlaneovy paměti, ale lov na tahu, který
zpečetil osud této kolihy. Měla ke své smůle velmi
delikátní tmavé maso, pravou zvěřinu, která podle
labužníků své doby nebývalou jemností, sytostí i
výrazným aroma předčila mnohé jiné speciality.
Proto po jedenáct měsíců v roce od Aljašky po
jižní Argentinu její přílet netrpělivě očekávali
sportovní i komerční lovci. Ačkoliv ji osadníci a
rybáři vždy příležitostně lovili, aby si zajistili
železnou zásobu masa na hladové zimní měsíce,
před rokem 1880 nebyla poptávka příliš vysoká.
Vše nasvědčuje tomu, že zájem o její zvěřinu rostl
s mizením holuba stěhovavého (Ectopistes
migratorius). Tento nešťastný severoamerický
druh, jehož veleúspěšná populace ještě začátkem
19. století čítala miliardy jedinců a byl proto
bezohledně loven po statisících, již v roce 1880
prakticky nehnízdil. Sice ještě v roce 1896 se ve
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státě Ohio slétlo k poslednímu osudovému
zahnízdění zbývajících asi 250 000 holubů, avšak
po masakrech, které zde následovaly, již opravdu
nebylo co lovit. Obchodníci tedy hledali vhodnou
náhražku a našli ji v podobě kulíků hnědokřídlých
(Pluvialis dominica), ale zejména pak tehdy stále
hojných kolih severních. Zprvu byli ptáci loveni
pro trhy západních velkoměst, v polovině 80. let
19. století se však dobrá pověst kolih a s ní i
poptávka po nich rozšířila i na východ USA. Cena
za kus kolísala od 6 do 75 centů, někdy se
dokonce vyšplhala na celý dolar. Halifax,
Montreal, Philadelphia, Boston, New York,
Omaha, Saint Louis, Chicago, Detroit, ale i
Buenos Aires v Argentině… To vše byla města,
v nichž probíhal čilý trh s ulovenými kolihami.
Pochmurnou atmosféru těch dob dokresluje
postřeh jistého George Mackaye z Bostonu z roku
1890. Na zdejším tržišti zaznamenal osm barelů
naditých kolihami severními a 12 dalších barelů se
„směsí“ kolih a kulíků. Skladnost každého barelu
prý činila 300 kolih a 720 kulíků.

Lov začíná…
Na
shromaždišti
patrolují
lovci
s dalekohledy. I jediný dobře ukrytý lovec může
být velmi úspěšný, pokud zasáhne alespoň
jednoho ptáka v protahujícím hejnu. V tom
okamžiku se totiž projeví neobvykle silná sociální
vazba mezi členy skupiny. Zastřelení jediné kolihy
zapříčiní, že všichni zbývající ptáci začnou kroužit
okolo, dokud není většina z nich ulovena. Jedinou
dobře mířenou ranou z brokovnice lze přitom
skolit i dvě desítky kolih. Psi čile aportují zabité či
poraněné ptáky, takže lovec může v klidu čekat na
další hejno. Tak je možno celkem snadno pobít
stovky kolih za jediné odpoledne. S úspěchem lze
přitom uplatnit zákeřnou taktiku s dřevěnými nebo
vycpanými volavci, kteří lákají k přistání další a
další nic netušící ptáky do blízkosti ukrytých
lovců. Jeden z rekordních masakrů na ostrůvku
Nantucket na jihu Massachusetts v roce 1863
tímto způsobem připravil o život 7000-8000 kolih
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severních a kulíků hnědokřídlých během jejich
masového přeletu ostrova s tím, že počet úlovků
by byl jistě o dost vyšší, pokud by byla lépe
zvládnuta logistika zásobování střelivem.
Zprávy z Bostonu a z ostrova Barbadosu
vypráví o kolihách zabíjených holemi, když
přistávaly vyčerpané na pobřeží během zuřících
bouří. Méně vydatný, ale stejně surový býval
noční lov kolih pomocí silných klacků házených
naslepo do hejn odpočívajících na plážích.
S těmito praktikami a nerovným bojem kolih při
pobřeží oceánu si nezadalo ani vnitrozemí USA.
I z Nebrasky byl hlášen nespočet lovců, kteří vždy
na jaře pravidelně a ochotně zaváželi bezedný
chřtán nenasytného trhu povozy s tisícovkami
kolih a kulíků…

Příliš pozdě
Teprve začátkem 20. století se mohlo
blýsknout na lepší časy. Podobně jako většina
bahňáků se koliha severní stala celoročně hájeným
druhem díky podpisu dohody o tažných ptácích
(The Migratory Birds Treaty) mezi USA a
Kanadou v roce 1916. Část jejích někdejších
hnízdišť však byla vyhlášena jako rezervace
(konkrétně Anderson River Migratory Bird
Sanctuary) teprve v roce 1961 a až v roce 1967
byla koliha severní prohlášena za ohrožený druh
USA, v Kanadě to bylo dokonce až v roce 1980.
Uvážíme-li, že jednotlivá hejna kolih severních
v dobách lovců konce 19. století sestávala
nejčastěji z 30-50 ptáků (i když tisícihlavá hejna
nebyla výjimkou) a že mezi roky 1955 a 1980
nebyly nikdy spatřeny více než čtyři kolihy
severní najednou, je zřejmé, že tyto kroky byly
učiněny příliš pozdě. Pozdvižení sice způsobila
zpráva o pozorování hejna 23 kolih severních
v Texasu v roce 1981 a poté ještě šesti ptáků
v Severozápadních teritoriích v roce 1985, ale na
záchranu takového druhu, jakým byla koliha
severní, je to žalostně málo. Ještě po roce 2000 se
objevily tři sice nedoložené, ale věrohodně
působící záznamy jednotlivých kolih severních:
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jeden ze státu Massachusetts (2002) a dva
z ostrova Nové Skotsko (2002 a 2006). Znovu je
však potřeba připomenout, že poslední opravdu
věrohodně doložený záznam (úlovek) pochází
z roku 1963 z ostrova Barbadosu. V témže roce
byly kolihy severní také naposledy spatřeny na
svých kanadských hnízdištích.

a sice četnosti podzimních bouří podél
severoatlantického pobřeží koncem 80. let 19.
století, které mohly výrazně zvýšit úmrtnost
táhnoucích kolih při cestě do zimovišť, spolu
s neobvykle chladnými léty v kanadské Arktidě
v té době, jež mohly zapříčinit nízkou úspěšnost
hnízdění.

Ve světle výše popsaných masakrů trochu
rozpačitě a alibisticky vyznívá závěr výzkumu
Richarda C. Bankse (U. S. National Museum),
který důkladně prostudoval vše, co mohlo i
vzdáleně souviset se životem a novodobými osudy
kolih severních. Třebaže připouští, že nadměrný
lov podstatně přispěl k jejímu úbytku, naznačuje
zároveň, že nemusel být jedinou příčinou
vymizení. Domnívá se, že nikoliv bezvýznamnou
roli sehrála také shoda dvou klimatických událostí,

Ať už byla hlavní příčina vymizení kolihy
severní jakákoliv, při pohledu na současné mapky
rozšíření zbývajících sedmi druhů kolih se vtírá
neodbytná otázka. Která z nich je na řadě nyní?
Nejblíže podobnému osudu má patrně koliha
tenkozobá (Numenius tenuirostris). Kolik jich
vlastně ještě hnízdí kdesi v povodí Obu a Irtyše,
když o tomto chybí jakákoliv zmínka v nedávno
vyšlém atlasu hnízdního rozšíření bahňáků ruské
Arktidy?

Poslední kolihy severní na svých arktických hnízdištích, kresba: Kristýna Nohejlová
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Mladí jespáci píseční (Calidris alba), malba: Martina Nacházelová
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Mapování hnízdišť čejek chocholatých –
poděkování a výzva do roku 2013
Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník &
Miroslav Ešus Šálek

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je
charakteristickým ptačím druhem zemědělské
krajiny, jehož početnost však v posledních
desetiletích výrazně poklesla. V naší krajině dnes
můžeme potkat přibližně pouhou 1/6 početnosti
párů hnízdících v 80. letech 20. století. Proto je
naší prioritou co nejlépe porozumět požadavkům i
problémům hnízdících čejek a zmapovat důležitá
čejčí hnízdiště vhodná pro jejich ochranu formou
účinného agro-environmentálního opatření (AEO).
Za tímto účelem bylo dvakrát provedeno
celostátní mapování čejčích hnízdišť.

Dosavadní výsledky
S pomocí 34 pozorovatelů se nám v roce
2008 podařilo nashromáždit údaje ze 151
hnízdních lokalit po celé ČR, zejména však
z jižních a východních Čech. Vedle zajímavých
výsledků, které byly publikovány formou
podrobného článku v odborném časopise Sylvia
(Kubelka et al. 2012a), vyvstala zároveň řada
dalších otázek. Bylo jasné, že by bylo vhodné
celoplošný monitoring zopakovat na co největším
počtu lokalit rovnoměrněji pokrývajících hnízdiště
čejek v ČR.
Z tohoto důvodu jsme s pomocí Tomáše
Telenského (s exportem údajů nám později
významně pomohl Zdeněk Vermouzek z ČSO)
upravili možnosti vkládání dat do faunistické
databáze birds.cz pro čejku chocholatou a využili
tohoto příjemného grafického rozhraní pro
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jednoduché, efektivní a interaktivní vkládání
údajů o čejčích hnízdištích místo dříve
používaných papírových či „wordovských“
formulářů. Metodika pro mapování hnízdišť
v roce 2012 byla podrobně rozpracována a
popsána v předchozím čísle našeho zpravodaje
(Kubelka et al. 2012b).
Díky dostatečné a opakované propagaci
mapování a oslovení potenciálních mapovatelů
v bahňákářském
zpravodaji
Vanellus,
na
pobočkových schůzích ČSO, v Ptačím světě a
zejména
na
webových
stránkách
ČSO
(www.cso.cz/cejka.html), kde bylo možné
interaktivně sledovat právě vložené zmapované
lokality, se nám podařilo získat ojedinělý soubor
1162 záznamů s desítkami doplňujících komentářů
z 865 hnízdních lokalit čejek napříč ČR. Do
mapování se zapojilo úctyhodných 163
mapovatelů a 3 realizátoři projektu. Lokality byly
sledovány ve 230 kvadrátech mapovací sítě,
pokrývajíce všechny významné hnízdní oblasti
čejek v ČR (obr. 1). Přestože by se dalo mapovací
úsilí ještě zvýšit, např. na Vysočině, v jiných
oblastech
bylo
relativně
rovnoměrné
a
pravděpodobně mnohem poplatnější rozmístění
hnízdících čejek v krajině ČR.
Mapovatelé většinou dodržovali předem
stanovené termíny. Nejvíce záznamů přicházelo
z období výběru hnízdišť a začátku hnízdění od
20.3. do 10.4. 2012 a poté z následného období
hnízdění a počátku líhnutí od 11.4. do 2.5. Nejvíce
pozorování bylo provedeno v aprílový den 1.4.
(obr. 2), ale naštěstí jsou tato data v pořádku a
dobře využitelná. V průběhu sezóny mapovací
úsilí postupně ustávalo, což je však naprosto
v souladu s metodikou, v níž byl kladen důraz
právě na první, případně první dvě období a co
největší počet zmapovaných hnízdišť.
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Obr. 1: Rozmístění všech 1162 kontrol lokalit na celém území ČR v roce 2012.
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Obr. 2: Rozložení mapovacího úsilí v sezóně 2012 vyjádřené počtem provedených kontrol daný den
(n = 1162 kontrol lokalit). Žlutě jsou vyznačeny první dny rozlišených mapovacích období.
Podobně jako v roce 2008 sčítala většina
mapovatelů 1–2 lokality, ale v roce 2012 řada
mapovatelů sledovala 3–5 lokalit (jejich
zastoupení bylo vyšší i proporčně k celkovému
počtu sledovaných lokalit v jednotlivých letech) a
našli se i tací, které mapování evidentně bavilo a
zmapovali v průběhu sezóny desítky lokalit

(obr. 3). Rekordmanem v tomto ohledu byl Roman
Muláček se 74 lokalitami. Za své úsilí byl na
podzimní členské schůzi SVOB odměněn
červeným vínem s čejkou na etiketě. Je na místě
poznamenat, že i realizátoři mapování se zapojili
do terénní práce. Ti zmapovali 136, 12 a 8 lokalit.
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Obr. 3: Vyjádření počtu mapovatelů podle toho, kolik sledovali čejčích lokalit v sezónách 2008 a 2012
(pro rok 2008 n = 151 lokalit, 37 mapovatelů; pro rok 2012 n = 856 lokalit; 156 mapovatelů,
jen těch kteří mapovali v rozmezí 30.3.–1.7. 2012, proto méně).
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Obr. 4: Porovnání zastoupení zmapovaných lokalit v jednotlivých regionech mezi lety 2008 a 2012,
konkrétní počty lokalit v roce 2012 jsou uvedeny nad každým sloupečkem
(celkové n počtu lokalit = 151 v roce 2008 a 856 v roce 2012).
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Právě úsilí realizátorů se mírně odrazilo na
zmapovanosti jednotlivých regionů, kdy bez
organizátorů by bylo v jižních Čechách sčítáno
podobné množství lokalit jako na východě či ve
středu Čech a na jižní Moravě (obr. 4). Ze všech
regionů je patrný výrazný a potěšitelný nárůst
mapovaných lokalit. Nejvyšší nárůst lokalit
proporčně k celkovému počtu sčítaných lokalit
mezi roky 2008 a 2012 pochází sestupně ze severní
a jižní Moravy, západních a středních Čech.
Celkově byla celá republika v roce 2012 pokryta
zmapovanými lokalitami mnohem rovnoměrněji
než v roce 2008. Oproti dřívějšímu mapování jsme
v roce 2012 získali řadu nových cenných informací
o průkaznosti (úspěšnosti) hnízdění, výšce
vegetace hnízdního prostředí výskytu čejek, času
stráveném na lokalitě, negativních návštěvách
daného hnízdiště a různých aspektech hnízdní
biologie čejek chocholatých.
Na tomto místě velmi děkujeme všem, kteří
se do projektu mapování čejčích hnízdišť v roce
2012 zapojili a bez nichž bychom neměli tento
úctyhodný soubor dat, který zde můžeme
prezentovat. Doufáme, že je práce v terénu bavila a
v roce 2013 se za čejkami rádi vypraví znovu.
Jmenovitě to jsou (tučně jsou zvýrazněni ti, kteří
poskytli údaje z 10 a více kontrol; v závorce je
tento počet uveden): Peter Adamík, Šárka
Adámková, Pavel Albert, Marek Ambrož, Petr
Bartes, Tereza Belúchová, Jaromír Beran, Pavel
Bergmann, Tomáš Brinke, Vojtěch Brlík, Milan
Bronclík, Michaela Brožová, Božetěch Burda, Jiří
Bureš (15), Jaroslav Cepák (12), Gašpar Čamlík
(21), Barbora Čepelová, Martin Černý, Radomír
Česenek, Kamil Čihák (24), Lubomír Doupal,
František Eidelpes, Clive & Petra Everill, Jiří
Filípek, Oldřich Forman (17), Milan Frencl,
Jarmil Goldman, Daniel Halabica, Radek Hampl,
Jan Hartl, František Havlíček, Ivo Hertl, Jan
Hlaváč, Alois Holub, Miroslava Horáková, David
Horal, Petr Hořava, Vilém Hrdlička, Jan Hubacek,
Miloš Chaloupka, Josef Chytil (21), Ladislav
Jasso, Aleš Jelínek, Ilona Jurečková, Lukáš
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Kadava (41), Antonín Kaduch, Petr Kafka,
Zdeněk Kaláb, Ondřej Kapoun, Jan Karbus, Václav
Klenka, Martin Klepal (10), Martin Kocábek,
Jaroslav Koleček (23), Petr Kolka, Stanislav
Komárek, Václav Koza (16), Renata Krajíčková,
Vladimír Krčil, Daniel Křenek, Jan Křivský, Petra
Kulíšková, Tomáš Kunca, Kateřina Kuřavová,
Martin Kysela, Martin Lazarovič, Petr Líbenek,
Martin Liška (22), Petr Lounek, Jiří Mach, Jiří
Malina (10), Zdeněk Mára, Aleš Marek, Pavel
Marhoul (11), Denis Matthey (21), David
Melichar, Pavel Mezulian, Jindřich Mikeš, Marie
Mikolášová, Jiří Mikšíček, Ivan Mikšík, Vladimír
Mikule, Martin Miškovský, Petr Mitrenga, Zdeněk
Mrkvička, Roman Muláček (105), Petr Navrátil
(30), Miroslav Neznámý, Kristýna Nohejlová,
Josef Novák, Luboš Novák, Lukáš Nytra, Zdeněk
Ondrášek, Vladimír Opluštil, Michal Pakandl, Jiří
Paseka, Radim Paulič, Petr Pavlík (10), David
Peprník, Luděk Petrilák, Ivana Petrová, Zbyněk
Piro, Marie Podlahová, Petr Podzemný, František
Pojer, Michal Porteš (14), Jindřich Poříz, Libor
Praus (14), Petr Procházka, Ivan Průša, Martin
Pudil, Jiří Pykal, Jiří Reif, Lenka Rejmanová,
Pavel Růžek, Jitka Růžičková, Ondřej Ryška, Leoš
Řičánek, Libor Schröpfer, Petra Síčová, Martin
Sládeček, Jakub Stančo, Jan Staněk, František
Stránský, Martin Strnad, Radek Strnad, Václav
Strolený (14), Jan Studecký, Petr Suvorov, Jiří
Šafránek (31), Kateřina Ševčíková, Karel
Šimeček, Jiří Šírek (19), Vlasta Škorpíková (11),
Jana Škorpilová, Vojtěch Šťastný, Ondřej Švec,
Rastislav Švec, Jiří Švejda, Jaroslav Švihovec,
Tomáš Telenský, Milan Tichai, Václav Tomášek,
Lucia Turčoková, Tomáš Turecki, Pavel Tužil,
Hana Uhlíková, Milan Urbančík, Roman Valach,
Vladimíra Velková, Zdeněk Vermouzek, Josef
Vítek, Jakub Vlček, Jiří Vlček, Martin Vondrouš,
Vilém Vyhnálek, Martin Vymazal (14), Radko
Waldhauser, Radek Zahrádka, Jiří Zajíc (24), Jiří
Zeman, Radek Zeman, Zuzana Zemanová, Jan
Zouzalík a Jiří Žanda.
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Motivace do sezóny 2013
Rozsáhlý datový soubor z roku 2012 je
v současné době postupně zpracováván, ale již
jsou k dispozici i první výsledky o kvalitě čejčích
hnízdišť. Např. vliv historického statutu lokality
jednoznačně ovlivňuje početnost čejek na
hnízdišti, kdy nejvyšší průměrné početnosti čejek
dosahovala právě každoročně a pravidelně
obsazovaná hnízdiště, naproti tomu nejméně čejek
bylo naopak zjišťováno na hnízdištích, kde dříve
čejky nikdy zjištěny nebyly. Celkový budoucí
potenciál získaných výsledků je značný. Na
základě loňských výsledků máme v plánu
namodelovat v programu GIS krajinu obsahující
parametry čejčích hnízdišť z roku 2012, poté
extrapolovat výpočty na celou ČR a odhalit pro
čejku potenciálně vhodná stanoviště v méně
zmapovaných regionech. Poté výskyt čejek i
použitelnost modelu na těchto vytipovaných
lokalitách ověřit přímo v terénu. Rádi bychom
provedli důkladnou analýzu dat z různých
pravidelně obsazovaných čejčích hnízdišť a
zjistili, který z parametrů (přítomnost mokřiny,
velikost hnízdiště, hnízdní biotop a další)
rozhoduje o atraktivitě lokalit. Klíčové parametry
bude potřeba mít na zřeteli rovněž při praktické
ochraně čejčích hnízdišť.
Jedním z nejvýznamnějších aspektů celého
projektu byl od samého počátku ten ochranářský.
V současnosti již bylo na základě početnosti čejek,
zamokření stanovišť a historického statutu
hnízdišť vybráno 260 lokalit (půdních bloků)
vhodných pro navržení do seznamu AEO pro
čejku na orné půdě. Mapovatelé těchto hnízdišť
budou jednotlivě osloveni s žádostí o opětovné
mapování hnízdiště v letošním roce a zejména
upřesnění pozice hnízdících ptáků v daném
půdním bloku. To nám umožní ověřit kvalitu
hnízdní lokality a účelněji vymezit hnízdiště
(navrhnout celý půdní blok do AEO je často
technicky nemožné a také neefektivní z hlediska
finančních kompenzací; patrně jen málo
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zemědělců by bylo ochotných vstoupit do AEO na
celém půdním bloku, zejména na úrodných a
živinami bohatých půdách v nižších polohách).
Na těchto vybraných hnízdištích bychom
rádi rovněž podrobněji sledovali produktivitu
hnízdění čejek v podobě přežívání jejich kuřat.
Tato informace je z hlediska ochrany čejek
nesmírně důležitá, protože potřebujeme vědět,
které parametry čejčích hnízdišť mají vliv na
přežívání čejčích kuřat do vzletnosti a tedy i
celkovou reprodukční úspěšnost čejek. Toto
rozšíření monitoringu bude spočívat v dalších
požadovaných třech návštěvách lokality později
v sezóně. Příslušní mapovatelé budou opět
samostatně s předstihem osloveni. Jistě nastane
situace, kdy významná hnízdní lokalita bude
objevena až v průběhu roku 2013. Zde bude
nanejvýš žádoucí provést podrobné vyznačení
hnízdiště v rámci půdního bloku a pokud to bude
možné a mapovatel bude souhlasit, vyhodnotit i
produktivitu kuřat. Nejaktivnější mapovatelé by se
mohli ještě navíc, podobně jako loni, zapojit do
přímé ochrany hnízd (Kubelka et al. 2012c). 
Třetím dobrovolným rozšířením mapování
v roce 2013 bude sledování čejek a ostatních
bahňáků na vybraných travních porostech –
lokalitách, které buď fungují nebo byly pouze
navrženy jako AEO pro luční bahňáky na trvalých
travních porostech (více informací o všech AEO
v ČR naleznete zde: http://www.bioinstitut.cz/
documents/brozura_agroenvi_opatreni_5.pdf).
Existuje důvodné podezření, že současná úprava
zemědělského hospodaření v rámci tohoto AEO
nemusí stačit ke zlepšení hnízdících podmínek pro
bahňáky. Odhalení slabých stránek stávajícího
AEO pro luční bahňáky by mohlo a mělo vést
k jeho vylepšení. Přednostně budou osloveni
ornitologové, kteří již částečně sledovali nebo
měli možnost sledovat tyto lokality v roce 2012,
ale pokud máte chuť nám v tomto ohledu pomoci
a nebudete do 20. března 2013 osloveni, určitě se
nám ozvěte a my Vás rádi zapojíme do projektu.
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Je téměř jisté, že námi vybraných 260
čejčích hnízdišť nepředstavuje úplný výčet
vhodných hnízdišť čejek v ČR pro vstup do AEO.
Jistě řada dalších a hodnotných lokalit zůstala
nepovšimnuta. Proto je letos velmi potřebné a
žádoucí hledat a mapovat nová čejčí hnízdiště, a
zároveň opět sledovat co největší počet loni
zmapovaných lokalit. Některé z těchto lokalit
mohou letos díky vyšší početnosti čejek splnit
požadavky pro navržení do AEO. Doufáme, že se
s námi této výzvy chopíte i letos a budete opět
s chutí vyrážet za čejkami do terénu. Předtím si
však, prosím, podrobně prostudujte níže uvedené
metodické pokyny. 

Metodika pro rok 2013
Nejdůležitějším metodickým pokynem pro
rok 2013 je, abychom si všichni pečlivě přečetli
metodiku pro rok 2012 (Kubelka et al. 2012b; ke
stažení v pdf zde: http://svob.czweb.org/data/
data/Mapovani%20hnizdist%20cejky%20choc
holate.pdf), která až na několik níže zmíněných
výjimek a doporučení zůstává stejná. Veškeré
potřebné a v průběhu sezóny aktualizované
informace naleznete na webové adrese:
http://www.cso.cz/cejka.html. Tyto stránky
prosím pravidelně v průběhu sezóny navštěvujte.
Záznamy z čejčích hnízdišť bude možné vkládat
přímo do „čejčí databáze“ z těchto stránek,
případně rovnou sem: http://cejka.birds.cz.
Důležité
termíny
zůstávají
stejné.
Mapování začíná 20. března 2013 a první stěžejní
období výběru hnízdišť a začátku hnízdění trvá 22
dní do 10. dubna 2013. Bezprostředně navazuje
období hnízdění a počátku líhnutí od 11. dubna do
2. května 2013, kdy je žádoucí stále hledat nová
hnízdiště, ale zároveň zopakovat mapování na
lokalitách
sledovaných
v prvním
období
mapování. Optimální je tedy provést jednu
kontrolu v prvním období a druhou kontrolu
ve druhém období v odstupu min. 10 dní.
Samozřejmě, že čejky můžete sledovat podrobněji
dle libosti (a některá rozšíření projektu to budou
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přímo vyžadovat) až do léta. Jistě zajímavé by
bylo zmapovat i pohnízdní shromaždiště čejek, ale
jasnou prioritou je pokrýt co největší počet
hnízdišť právě v prvních dvou mapovacích
obdobích.
Zadávejte, prosím, všechna svá pozorování
kromě přeletů od 20. března do „čejčí databáze“,
nikoliv do běžné databáze birds.cz. Pozorování
v „čejčí databázi“ jsou automatickou součástí celé
databáze birds.cz, jen jsou zde k dispozici důležité
informace navíc. Údaje o čejkách zadané mimo
„čejčí databázi“ nemůžeme bohužel později pro
většinu analýz použít. I přes opakované výzvy
nám některé informace v loňském roce takto
unikly. Je to škoda, protože pozorovatelé si již dali
tu práci s vyplněním pozorování čejek a stačilo jen
něco málo navíc.
Výraznější změnou pro letošek bude
způsob zadávání následných kontrol na konkrétní
hnízdní lokalitě. Byli bychom opravdu rádi, aby
všechny kontroly daného hnízdiště (i více kontrol
stejné lokality v jednom období) byly do čejčí
databáze zadány jednotlivě, nikoliv formou
dodatečných
komentářů.
Pro
jednotlivce
zadávající pozorování do databáze představuje
tato změna jen mírně vyšší časovou zátěž, pro naši
práci při zpracování a vyhodnocení všech
výsledků jde však o nezanedbatelnou pomoc.
Pozdější nakládání s komentáři je totiž nesmírně
pracné a rádi bychom tuto zdlouhavou činnost
omezili a urychlili tím i zveřejnění výsledků.
Nově je letos povinná kolonka „název
lokality“. V loňském roce byla třetina lokalit
úplně bez názvu a řada dalších se jmenovala
neoriginálně „louka“ či „pole“ (lokalit s tímto
názvem bylo 42!). Tyto skutečnosti způsobovaly
značné nepříjemnosti při zpracování dat. Prosíme
proto o originální názvy jako: „ Pištín – sever“,
„pole severně od Kratonoh“ apod., které vyplňujte
stejně při opakované návštěvě téže lokality
v průběhu sezóny.
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Jediná nová nepovinná kolonka je
„velikost hnízdiště“. V loňském roce byla tato
informace součástí poznámky, ale jedná se
o důležitou informaci, se kterou budeme moci lépe
pracovat, pokud bude vyplňována samostatně.
Uveďte svůj odhad v ha. Kolonku vyplňujte pouze
tehdy, pokud zaznamenáte tok a vyšší kategorii
průkaznosti hnízdění, při pozorování hejna
sbírajícího potravu postrádá informace o velikosti
hnízdiště smysl. Jedná se o plochu, nad kterou
vidíte tokat čejky obhajující teritorium, pozorujete
sedící ptáky na hnízdech s hlídkujícími jedinci
okolo apod. Odhad plochy v terénu bývá
ošemetný, proto doporučujeme (zvláště na
rozsáhlejších plochách) si v terénu pouze označit,
že se čejky vyskytují např. v cca 1/3 pole a poté si
doma zjistit konkrétní velikost půdního bloku zde:
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/.
Podle obce si vyhledejte příslušný půdní blok,
klikněte na bílou šipku „výběr objektu“ na dolní
liště a dvojklikem levým tlačítkem myši na půdní
blok se vám o něm rozbalí informace včetně jeho
rozlohy. Pokud byly čejky přítomny na 1/3 z 20ha
pole, má hnízdiště asi 7 ha. Velikost nad 5 ha
zaokrouhlujte na celé hektary.
Do „čejčí databáze“ nevkládejte údaje
o přeletech čejek. Podobné údaje vložte klidně do
„klasické databáze“ birds.cz, ale do rozšířené
„čejčí databáze“ vkládejte prosím údaje pouze
o čejkách vázaných na konkrétní lokalitu (musíte
vidět alespoň jednoho ptáka sedět či stát na zemi).
Do rozšířené „čejčí databáze“ určitě
vkládejte i informace o čejkách, které na dané
lokalitě pouze odpočívají nebo sbírají potravu
s uvedením příslušné aktivity čejek. Často se
může jednat o průtahové lokality, či důležitá
potravní stanoviště v blízkosti obsazených
hnízdišť, kde později může dojít k zahnízdění
čejek. Ale i samotné podchycení lokalit, kde
nakonec čejky nezahnízdí, je pro nás důležité.
Do databáze nelze zadávat nulové výskyty
čejek! Zmapované hnízdiště s jednou čejkou, kde
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se v poznámce dočteme, že zde čejky nebyly, ale
nulu nebylo možné zadat, nás opravdu nepotěší a
způsobí řadu komplikací. Lokality, kde se čejky
v celé sezóně neobjevily vůbec, nelze do databáze
uvést. Lze však do mapy (funkcí „print screen“
otevřené v programu malování) zakreslit Vámi
projetou trasu nebo konkrétní oblast, kde jste
hledali čejčí hnízdiště a tuto mapu zaslat na
adresu: zamecnik@birdlife.cz. Výhodné je to hned
z několika důvodů. Pokud pošlete 50km trasu
krajinou s tím, že jste zjistili 2 čejčí hnízdiště (ta
budou zadána v databázi), je to pro nás cenná
informace o tom, že v dané oblasti čejky opravdu
hnízdí řídce a malé množství lokalit v databázi
neznamená nízké mapovací úsilí. Navíc tyto
mapky si budou moci (a měli by) všichni
mapovatelé před výjezdem do terénu prohlédnout
na stránce čejky: http://www.cso.cz/cejka.html
(kde budou mapky pravidelně aktualizovány) a
tudíž budou vědět, které oblasti a lokality v ČR
jsou již pokryty mapovacím úsilím jiných
pozorovatelů. Na základě toho by měli směrovat
své úsilí pokud možno do nových, dosud
neprobádaných oblastí. Z těchto nových oblastí
poté, stejně jako ze všech předchozích,
předpokládáme obdržení mapky vyznačeného
sledovaného území. Pokud sledujete jen jednu, či
více konkrétních lokalit s čejkami, stačí tyto
lokality co nejdříve po návratu z terénu zadat do
databáze, kde budou moci ostatní v interaktivní
mapě okamžitě zjistit, které lokality jsou již
monitorovány. V daném období již sledované a
zadané lokality vyplňujte do databáze pouze
v případě, že vkládáte další informace navíc, např.
jste zjistili větší počet čejek, či vyšší průkaznost
hnízdění, změnu prostředí (vlivem zemědělců)
apod. Záleží však vždy na konkrétním případě –
pokud je na lokalitě uvedeno 80 čejek ze dne 21.3.
s aktivitou „tok“, je nanejvýše žádoucí danou
lokalitu navštívit třeba začátkem dubna a zjistit,
zdali čejky zahnízdily opravdu v tak vysokém
počtu nebo jich zůstalo jen několik a ostatní byly
prve
zaznamenány
pouze
na
průtahu
(pravděpodobnější možnost). Případně pokud
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podobný údaj již máte k lokalitě někoho jiného,
tak je vhodné tato data přidat do databáze.
Zadávání nepřítomnosti čejek na lokalitě
alespoň jednou v sezóně čejkami obsazené je
následující: předchozí negativní kontroly vyplníte
přímo do poznámek při zadávání prvního
pozitivního výskytu čejek a negativní kontroly po
posledním pozorovaném výskytu čejek vkládejte
do komentářů k tomuto poslednímu pozitivnímu
výskytu čejek. Tento přístup je stejný jako loni a
je nanejvýš užitečný (viz loňskou metodiku).
Proto tyto údaje do databáze rozhodně vyplňujte.
Pozorně si přečtěte kategorie čtrnácti
předem nadefinovaných prostředí a teprve pokud
vámi sledovaný biotop v nabídce není, vyplňte
„jiné prostředí“. Některá loňská „jiná prostředí“
byla totiž v poznámce popsána jako některá ze 14
možných kategorií. Pokud vyplníte „jiné
prostředí“, je opravdu nezbytné tento biotop
podrobně popsat v poznámce. Zde uvedeme jen
sporné příklady. „Kukuřice“ se zpravidla na polích
vysévá od konce dubna, pole s kukuřičnými
semeny je stále ještě „zvláčené/oseté pole“ a
kukuřicí se stává přibližně od 3 cm výšky porostu,
kdy je již toto prostředí značně odlišné od 3cm
porostu jarní obiloviny (podobně to platí pro
zadávání „jarní obiloviny“). „Zvláčeným/osetým“
polem je i zjara převláčené oraniště připravené
k osetí (někdy není snadné rozhodnout, zdali bylo
již oraniště zvláčeno, či nikoliv, ale v oraništi jsou
zpravidla patrné hluboké brázdy a zvláčené pole
bývá přehlednější s menšími hrudkami hlíny;
často je zjevná nedávná činnost zemědělců).
„Strniště“ je strništěm po obilí, kukuřičném poli,
případně jiné plodině. Pokud tuto plodinu uvedete
do poznámky, bude to jenom dobře. Strniště může
být i podmítnuté (narušená struktura biotopu
velmi mělkou orbou, která příliš nezmění vzhled
biotopu) a jedná se stále o strniště, ale hodí se
uvést do poznámky, že strniště bylo podmítnuté.
A jedno důležité upozornění: „mokřad
v poli“ není typem jiného biotopu. Jestliže je
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sledována podmáčená plocha v ozimu, jedná se
stále o „ozim“ s příslušnou kategorií přítomnosti
vody a výškou porostu na hnízdišti (pokud se
čejky zdržují pouze poblíž mokřiny, tak jde
zpravidla o nižší porost než na zbytku pole).
Problém nastává, když např. větší část
zamokřeného pole nebyla zjara zvláčena a oseta, a
čejky tudíž mohou hnízdit jak v jarní obilovině,
tak i v navazujícím oraništi. Pokud většina čejek
obhajuje teritorium a hnízdí v jarní obilovině,
zatímco v oraništi je jen malá část ptáků, jedná se
o jarní obilovinu s mokřinou. V poznámce je
vhodné uvést, že okolo mokřiny je úzký pruh
oraniště, kde třeba i jedna čejka z 10 sedí na
hnízdě. Počet na hnízdišti uvádějte celkový, např.
„10“ a teprve v poznámce rozepište, že jedna
čejka byla na oraništi nebo jen na chvíli zalétla za
potravou na vedlejší louku. Pokud však máte např.
rozsáhlejší mokřinu (zemědělcem nezoraný
ruderál po několik let – „úhor“, těžké technice
nedostupný kvůli zamokření) v jarní obilovině a
ani na jednom z biotopů není 80% převaha čejek,
je potřeba zadat komplexní hnízdiště jako 2
samostatné lokality, např. „úhor“ s rozsáhlou
podmáčenou plochou a určitým počtem čejek a
jarní obilovinu (třeba suchou, nebo jen vlhkou)
opět s určitým počtem čejek. Názvy lokalit je
vhodné uzpůsobit jako např. „Čakov sever 1“,
„Čakov sever 2“ a do poznámky napsat, že se
jedná o sousední propojená hnízdiště. Takto je
žádoucí postupovat vždy, když se jedno hnízdiště
nalézá na rozhraní dvou jakýchkoliv prostředí a
v jednom z nich není 80% převaha početnosti
čejek.
Jsme si samozřejmě vědomi možných
komplikací a nejistot, s nimiž se můžete potýkat
ve snaze o důsledné dodržování všech výše
navržených pravidel a kroků, kterých není určitě
málo. Z hlediska co nejpřesnějšího a efektivního
výběru ploch k uplatnění budoucích agroenvironmentálních opatření pro čejku však
považujeme tyto požadavky za nezbytné. Čejka
nám za toto úsilí rozhodně stojí!
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Čejka chocholatá (Vanellus vanellus), Znojemsko, 18.4.2010, foto: Pavel Ondra
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Čejkování ve východních Čechách a na Českobudějovicku 2013
Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník & Miroslav Ešus Šálek

Máme za sebou pátou sezónu, během níž jsme opět společně nahlédli do intimního života čejek
hnízdících na jihu Čech a můžeme se nyní těšit na další, která se už kvapem blíží.
Výsledkem našeho snažení v roce 2012 na Písecku a
Českobudějovicku bylo nalezení uspokojivého počtu hnízd, u
kterých byla měřena a focena vajíčka, posuzována krypse hnízd,
zjišťována predace a sledováno chování rodičů. Terénní práce se
v loňském roce rozběhly i ve východních Čechách, kde navíc
probíhal pilotní projekt telemetrického sledování čejčích kuřat,
který přinesl první výsledky, ale zároveň i řadu dalších zajímavých
otázek. S rostoucím pracovním týmem letos rovněž hodláme
pokrýt jižní i východní Čechy, nalézt a ochránit dostatek hnízd, na
kterých bude později možné sledovat řadu parametrů hnízd i vlastností rodičů a nakonec i vylíhlá kuřata.

Termíny čejkování jsou voleny tak, aby již co nejvíce čejek inkubovalo své snůšky, ale zároveň
nebylo plošně provedeno vláčení oranišť, kde by o svá vajíčka čejky mohly kompletně přijít.
Nížinnějšímu Polabí, kde čejky startují dříve, jsme dali přednost a akce zde proběhne od pátku do neděle
o velikonočním víkendu 29.–31. 3. 2013. Následující víkend bude ve znamení jihočeských čejek a
čejkování proběhne 5.–7. 4. 2013. Prozatím vyšší vlhkost v krajině se zdá být dobrým příslibem výživné
sezóny. Doufáme, že nás počasí nezradí a termíny vhodně zapadnou do načasování hnízdění čejek.
Ubytování ve východních Čechách je domluveno ve vinárně U lípy v Libčanech u Hradce
Králové, kde je kapacita 11 lidí. Součástí ubytování je vybavená kuchyňka, spacák není potřeba.
Ubytování na jihu Čech bude netradičně situováno na terénní stanici Blatec u Dívčic, která je blíže
k centru aktuálně sledovaného čejčího území. Teplý spacák a dobrá terénní výbava (oděv, obuv, optika,
nálada), které nezapomenete doma, přispějí ke komfortnímu průběhu akce.
Opět tedy vyzýváme Vás, členy SVOB, k hojné účasti na obou akcích. Vždy se sešlo
optimálních 8–10 účastníků a u přibližně tohoto počtu bychom rádi i nadále setrvali.
Doufáme tedy, že i letos strávíme nezapomenutelné chvíle s východočeskými i
jihočeskými čejkami. S jakýmikoliv dotazy a příslibem účasti se obracejte na adresu:
salek@fzp.czu.cz. Těšíme se s Vámi na viděnou!
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Ptactvo přehrady Rozkoš – výzva ke
spolupráci
Jaroslav Vaněk

V roce 1987 byl Východočeskou pobočkou
ČSO vydán Sborník č. 9 s podtitulem Ptactvo
údolní nádrže Rozkoš, jehož autorem byl Ing.
Pavel Žďárek. V uvedené publikaci je zpracována
většina dat z uvedené lokality do roku 1986. Od té
doby jsou z lokality publikovány jen dílčí údaje,
např. v rámci faunistických přehledů ve sborníku
VČP ČSO Panurus.
Výbor VČP ČSO se v posledních letech
opakovaně zabýval otázkou potřebnosti navázat na
původní práci Ing. Žďárka a zpracovat faunistická
data nashromážděná z lokality v průběhu let
v nové souhrnné publikaci. Protože patřím do
okruhu osob, které se dlouhodobě zabývají
sledováním avifauny na přehradě Rozkoš, dostalo
se mně ze strany výboru pobočky pověření, abych
v tomto směru zahájil přípravné práce a jednání.
Tato činnost bude v následujícím období směřovat
jak do oblasti vytvoření autorského kolektivu a
vypracování celkové koncepce plánované práce,
tak
zejména
do
oblasti
soustřeďování
faunistických dat z lokality.
Vzhledem k tomu, že v současné době je plně
funkční velice kvalitní faunistická ornitologická
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databáze Avif (birds.cz), provozovaná Českou
společností ornitologickou, je zřejmé, že právě
tato databáze je nejvhodnější pro soustředění dat
z lokality a pro jejich následné zpracování.
Z toho důvodu vyzývám všechny autory
pozorování z uvedené lokality, kteří jsou ochotni
dát svá data k dispozici pro plánovanou publikaci,
aby svá data zadali do uvedené databáze k jejich
dalšímu využití. Při zadávání údajů do databáze je
třeba do kolonky „Lokalita - název“ uvést heslo
Rozkoš, podle kterého bude možno údaj
v databázi nalézt.
Velmi cenná jsou všechna data a to i o
běžných ptačích druzích (od členů SVOB
předpokládám nejčastěji vkládání pozorování
bahňáků), zejména pokud se jedná o data
z hnízdního období. Velmi cenné jsou samozřejmě
kompletní seznamy všech druhů zastižených na
lokalitě
v příslušném
dni,
pokud
byly
pozorovatelem pořizovány, ale svou cenu mají i
dílčí faunistická data. U druhů, jejichž pozorování
podléhá schvalovacímu procesu FK je potřebné,
aby jejich pozorování bylo ze strany FK
schváleno. Žádaná jsou samozřejmě data nejen
z vlastní plochy přehrady, ale i z jejího nejbližšího
okolí, tj. přilehlých polí, pastvin, obcí apod.
Za poskytnutá data předem děkuji jménem
budoucího autorského kolektivu.

Skupinka bahňáků složená z jespáka rezavého (Calidris canutus), jespáků křivozobých (Calidris
ferruginea) a obecných (Calidris alpina), nádrž Rozkoš, 9.9. 2008, foto: Jaroslav Vaněk
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Výsledky koordinovaného sčítání kulíka
zlatého (Pluvialis apricaria) v Evropě
během října 2008
Vojtěch Kubelka

Výtah z článku (pokud byste si přáli
originální článek v pdf, mohu vám na požádání
zaslat autorskou kopii):
Gillins S., Avontins A., Crowe O.,
Dalakchieva S., Devos K., Elts J., Green M.,
Gunnarsson T. G., Kleefstra R., Kubelka V.,
Lehtiniemi T., Meissner W., Pakstyle E.,
Rasmussen L., Szimuli G. & Wahl J. 2012:
Results of a coordinated count of Eurasian Golden
Plovers Pluvialis apricaria in Europe during
October 2008. Wader Study Group Bull. 119(2):
125–128.
V roce 2008 jsme se jako pracovní skupina
zapojili do mezinárodního sčítání kulíků zlatých.
Kulíků v ČR nebylo mnoho, ale několik desítek
jsme jich zaznamenali (Kubelka V. 2009:
Monitoring podzimního průtahu kulíků zlatých –
říjen 2008. Vanellus 3: 35.). Znovu rád děkuji
všem zúčastněným a považuji za milou povinnost
poreferovat o tom, kterak to dopadlo v celé
Evropě.
V říjnu 2008 hledali profesionálové i
dobrovolníci kulíky zlaté v 16 evropských zemích:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Německo, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Švédsko, Island,
Irsko a Velká Británie, což je o 8 více než
v předcházejícím
sčítání
v roce 2003 a
zaznamenali 1 068 507 ex. kulíka zlatého. Nejvíce
kulíků měli v Dánsku (270 774 ex.), Německu
(193 231 ex.) a Nizozemí (167 160 ex.), žádný
kulík nebyl zjištěn v Litvě a nejméně v Bulharsku
(3 ex.), následuje náš počet 94 kulíků zlatých.
Škoda, že kromě Německa a Polska (52 630 ex.)
neznáme informaci od našich dalších sousedů.

Vanellus 8

Množství kulíků v roce 2008 bylo o 5 %
nižší než v roce 2003. Při rozdělení dat na
atlantskou (Island, Irsko a Velká Británie) a
kontinentální (ostatní země) skupinu kulíků
vzrostla početnost atlantské skupiny o 26 % a
naopak poklesla v kontinentální skupině o 10 %.
V kontinentální skupině bylo množství kulíků na
jihu a západě obecně nižší a na severu a východě
obecně vyšší než v roce 2003. Příčinou toho
mohla být vyšší říjnová teplota v jižní
Skandinávii, která zřejmě zpožďovala tah kulíků
jihozápadním směrem. Některé regiony byly
pokryty dobře (například ČR), jinde by bylo
vhodné hledací úsilí ještě zvýšit. Celkově však
bylo dosaženo přesnějších výsledků než v roce
2003. Další evropské podzimní sčítání kulíků
zlatých by se mělo uskutečnit v roce 2014, tak
doufám, že se opět s úspěchem zapojíme!

Jak se vyhnout tepelnému stresu při
inkubaci v extrémních podmínkách?
Martin Sládeček

Výtah z článku:
Saalfeld, S.T., Conway, W.C., Haukos &
D.A., Johnson, W.P. 2012: Alleviation of nest
thermal extremes by incubating Snowy Plovers in
the Southern High Plains of Texas. Wader Study
Group Bull. 119(2): 77-83.
Ptačí inkubaci lze obecně definovat jako
snahu o regulaci teploty vajec a její udržení
v určitém rozmezí, umožňujícím úspěšný rozvoj
embrya. U většiny ptačích druhů předávají rodiče
vejcím tělesné teplo a udržují tak jejich teplotu na
vyšší úrovni, než je teplota okolí. Druhy hnízdící
v prostředí s minimem vegetace, kde teploty navíc
přesahují 40 °C však musí řešit i zcela opačný
problém. Vysoké teploty mohou být navíc pro
vejce letální mnohem spíše, než teploty nízké. Pro
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vejce některých druhů může být letální již teplota
lehce přes 40 °C (43 °C pro racka mexického
Larus hermanni), jiná hynou při teplotách vyšších
(47,7 °C pro pisilu americkou Himantopus
mexicanus). Hnízdění v extrémních teplotních
podmínkách tak představuje pro ptáky velkou
výzvu, neboť inkubující ptáci musí dbát na
zmírňování tepelného stresu obou rodičů i vajec a
synchronizaci líhnutí.
Studie se zabývala populací kulíků
Charadrius nivosus, hnízdících v semi-aridním
prostředí slaných jezer v Texasu, v oblasti zvané
Southern High Plains, s velmi extrémními
teplotními podmínkami. U blízce příbuzných
kulíků mořských (Charadrius alexandrinus) je
známo
několik
behaviorálních
adaptací
k potřebnému ochlazování vajec. Jedná se
například o stínění vajec, či inkubaci
s namočenými pery na břiše. Inkubační teplota
kulíků Charadrius nivosus a mechanismy, jimiž
zmírňují tepelný stres, jsou však doposud
neznámé.
Autoři práce zaznamenávali inkubační
teploty na 104 hnízdech ve vztahu k teplotě
okolního substrátu, stádiu sezóny, hnízdní
úspěšnosti a stádiu inkubace. Průběh teploty na
hnízdech úzce kopíroval teplotu kontrolních
měřených stanovišť, avšak nevykazoval tak
extrémní teplotní amplitudu. Zatímco teplota na
kontrolních stanovištích se pohybovala v rozmezí
6,7–54 °C, teplota na hnízdech pouze mezi 12,2–
47,2 °C. Extrémní teplotní rozdíly mezi dnem a
nocí nutily kulíky k velké plasticitě v inkubačních
technikách. V průběhu noci bylo nutno vejce
zahřívat, přes den naopak ochlazovat.
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Teplota hnízd i okolí rostla s pokračující
sezonou. To by mohlo dle autorů znamenat, že pro
kulíky je výhodné brzké načasování hnízdění. Je
totiž třeba dodat, že inkubační techniky
ochlazující vejce mohou být více nápadné a
způsobit vyšší míru predace. Zdá se, že kulíci
s blížícím se líhnutím inkubují více v noci a méně
ve dne, čímž roste celková inkubační teplota
hnízda. Dle autorů se může jednat o mechanismus
napomáhající k synchronizaci líhnutí vajec.
Zároveň se autoři domnívají, že se tímto
způsobem snaží kulíci načasovat líhnutí do
časných ranních hodin s relativně nižšími
teplotami.
Závěrem autoři upozorňují, že výsledky
studie by bylo dobré využít i pro ochranu hnízdišť.
Adaptivní chování spojené se snižováním
teplotního stresu totiž může být závislé na
přítomnosti určitých prvků prostředí, zejména
sladkovodních pramenů a dalších mokřadních
biotopů. Právě těchto biotopů však v oblasti silně
ubývá a bylo by vhodné, aby se jejich ochrana
stala prioritou.
Poznámka:
Druh Charadrius nivosus je nedávno
oddělená subspecie kulíka mořského (viz níže),
hnízdící v Ekvádoru, Peru, Chile a na jihu a
západě USA. Český název je kulík západní.
Küpper, C., Augustin, J., Kosztolányi,
A., Burke, T., Figuerola, J., Székely, T. 2009:
Kentish versus Snowy Plover: phenotypic and
genetic analyses of Charadrius alexandrinus
reveal divergence of Eurasian and American
subspecies. The Auk 126 (4).
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Bahňáci severní Aljašky – Barrow
Vojtěch Kubelka

Aljaška! Vždy to pro mě byla mystická
země, kam jsem se chtěl rozhodně podívat. Z knih
Jacka Londona, Jamese Olivera Curwooda a
dalších jsem měl mlhavou představu rozsáhlé
divočiny, kde se hory s ledovými štíty střídají
s hlubokou tajgou a bažinatými rovinami severské
tundry. A právě do poslední oblasti na úplně
nejsevernější výspu USA, okolí města Barrow,
jsme se v létě 2012 (konec května – druhá dekáda
července) vydali (Ingrid Steenbergen, Kryštof
Chmel a já) pomoci kamarádovi Martinu Bullovi
sbírat data pro dizertaci na arktických
bahňácích… Co víc jsem si mohl přát?
Nebyly to žádné prázdniny či odpočinková
záležitost. Den co den jsme prošlapávali kilometry
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ve vysokých holínkách nejdříve zmrzlou a později
bažinatou tundrou. Od lehkého průzkumu
s dalekohledem a notýskem v ruce se práce
v terénu rychle změnila v náročné pochody
s autobateriemi pro kamery u hnízd a klecemi na
jejich ochranu před predátory bez možnosti koukat
po každém zajímavém opeřenci. Byla nám buď
zima v ledových jezírkách za sychravého větru, či
naopak jsme se později v sezóně potili pod
arktickým sluncem obklopeni mračnem komárů.
To vše ale neodmyslitelně patří k práci bahňákáře
a koloritu polárních oblastí. A nám se to moc
líbilo. Někdy bylo počasí právě tak akorát a
během detailního šestinedělního sledování jsme
měli možnost se dobře seznámit s většinou
bahňáků, které lze v těchto oblastech zastihnout.
Představení našinci těch méně známých druhů,
které se ve Vanellusu neobjevily dříve ani
v příspěvku o bahňácích Čukotky, budu věnovat
sérii následujících fotografií a komentářů.

Jedním z prvních překvapení v pracovní ploše byl výskyt jespáka tundrového (Calidris fuscicollis).
Barrow leží na konci západního výběžku hnízdního areálu tohoto druhu a dle ornitologů bádajících
v ploše 5–10 sezón je tento druh opravdu výjimečným zjevem v málokterém roce. Tento sameček zde byl
sám a později jsme ho pozorovali zoufale tokat s jespáky srostloprstými.
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Druhým nečekaným setkáním pro nás byl začátkem června sameček jespáka plavého (Tryngites
subruficollis). Celkem plachý pták nadvakrát i zvedl křídla do charakteristického postoje toku
připomínajícího pokus o objetí. Byla to jedinečná podívaná. O několik dní později jsme zastihli 4 ptáky
ve vlažném toku a pokus o zahnízdění se zdál být splnitelným přáním. Nicméně ptáci na západním okraji
svého hnízdního areálu zmizeli stejně tiše jak se objevili.

Sobota 16.6. 2012 pro mě byla významným dnem. Při návratu z hledání hnízd jsem se porozhlédl
v zamokřeném jihovýchodním koutu naší plochy a stálo to za to. Měl jsem možnost několik minut
pozorovat zřejmě nejvzácnějšího bahňáka naší výpravy – jespáka dlouhonohého (Calidris himantopus).
Sameček zde krátce zatokal a sháněl potravu, západně mimo svůj pravidelný areál výskytu. Nikdy více ho
žádný z nás již v průběhu sezóny bohužel nepozoroval.
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Jespák dlouhokřídlý (Calidris bardii) byl v ploše častějším hnízdičem, zejména poblíž lidských sídel.
Pokud jsem byl opatrný, bez prudkých pohybů mi dovolil udělat jeho detailní záběr i s neúplnou snůškou.

Později, začátkem července, jsme měli možnost v terénu potkat čerstvě vylíhlá a čilá kuřátka jespáka
dlouhokřídlého na svých prvních životních cestách.
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Není na škodu si představit změnu arktické tundry v průběhu sezóny. Toto je výběr fotografií pořízených
v podobných časových odstupech ze stejného místa přímo před laboratoří. Tundra se nám naprosto měnila
přímo před očima.

2.6.

12.6.

22.6.

2.7.

12.7.

20.7.
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Součástí hnízdní strategie bahňáků je odlákávání potenciálních predátorů od hnízda. Zde kulík
hnědokřídlý (Pluvialis dominica) předvádí „rodent run“ („běh hlodavce“), kdy takto specificky načepýřen
klikatě odbíhá od hnízda připomínajíc velkého lumíka. U menších druhů jespáků tento útěk z hnízda
působí přesvědčivěji v kombinaci s pískáním opravdu připomínajícím lumíka.

Mistrem umění odlákávat je kulík kanadský (Charadrius semipalmatus). V Barrow hnízdil přímo
v obydlené části vesnice. Rodiče varovali a mátli predátora již na vzdálenost až 150–200 m, což činilo
velkou výzvu z nálezu jejich hnízda. Nezapomenu na opakované plížení zamlženou vesnicí podél budov
k potenciálnímu hnízdišti a ostrý hlas kulíka kanadského značící mé prozrazení. Hnízda jsme nakonec
dohledali 4, zde je předstíráno zranění křídla u jednoho z nich.
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Červenec je již ve znamení mláďat, která musejí během krátké, ale výživné části arktického léta vyrůst,
dosáhnout vzletnosti a nashromáždit dostatek energie na cestu k jihu. Zdalipak to dokážou tito jespáci
skvrnití (Calidris melanotos), kteří se líhnou v jedné z řady snůšek v naší pracovní ploše?

Kuřátka kulíka hnědokřídlého dělají čest svému jménu „American Golden Plover“ a ani přes své zbarvení
nejsou při pohledu z větší výšky v hnízdě vůbec nápadná, stejně jako jejich dva ještě nevylíhnutí
sourozenci.

V nejnáročnější části sezóny nás v terénu pracovalo 10 – jak na jespáku srostloprstém, tak jespáku
skvrnitém – dvou nejpočetnějších bahňácích naší plochy vedle lyskonoha ploskozobého. Toto je celý náš
tým při polední obědové pauze na vyhřátém pingu.
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Rodinka jespáků srostloprstých (Calidris pusilla) byla jedním z nejpočetnějších jespáků a možná bahňáků
vůbec na naší pracovní ploše. Také se jednalo o náš hlavní druh pro studium rozdělení inkubačního úsilí
mezi partnery a řady dalších otázek. Malá kuřátka si musejí sama shánět potravu, ale zejména v prvních
dnech potřebují být pravidelně zahřívána rodiči, jako právě na tomto obrázku.
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Slukovec dlouhoozobý (Limnodromus scolopaceus) byl již představen na fotkách z čukotské expedice.
Ale jeho ojedinělý vzhled i chování mi nedalo a udělal jsem výjimku. Zde odchází z hnízda.

Netrpělivě jsme očekávali líhnutí malých slukovců, které je pro náročnost objevení jejich hnízda opravdu
zřídka pozorovaným jevem.
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Na vylíhlá kuřata bahňáků však nečeká jen spousta rojícího se hmyzu, ale i liška polární (Vulpes lagopus)
potřebuje mít čím krmit svá mláďata v noře na kraji terénní sníženiny. Vedle lišky jsou dalšími predátory
vajec i kuřat bahňáků v Barrow chaluhy všech tří holarktických druhů (kromě chaluhy velké) a
pravděpodobně velké druhy racků a drobnější lasicovité šelmy.

Rozkvetlé suchopýry ve studijní ploše znamenají blížící se konec arktického léta i našeho bahňákářského
výzkumu na severu USA. Naštěstí to pro nás neznačí úplný konec pobytu v severní části
severoamerického kontinentu, ale pouze přesun za dalším dobrodružstvím do jižní části Aljašky 
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Za bahňáky Jižní Aljašky
Kryštof Chmel

Po měsíci a půl stráveném v Barrow na
severu Aljašky, kde jsme pomáhali s výzkumem
zaměřeným na inkubační rytmy bahňáků, jsme se
přesunuli na jih Aljašky do Anchorage, odkud
jsme vyrazili za 14 denním dobrodružstvím ve
tříčlenné sestavě (Vojta Kubelka, Ingrid
Steenbergen, Kryštof Chmel). Cestovali jsme
stopem a i z toho důvodu byla naše trasa
naplánovaná jen zlehka, což nám však umožnilo
vyrazit vždycky tam, kam nás to zrovna táhlo. Za
mnoho skvělých rad při plánování hrubé trasy
vděčíme rodině Warnocků, která nás první noc
v Anchorage ubytovala. Nils Warnock (táta od
rodiny) je profesionální ornitolog zaměřující se
v rámci svých projektů především na bahňáky.
Měli jsme proto ideální příležitost dozvědět se
něco o bahňácích Aljašky a vybrat lokality, kde
bychom mohli nějaké bahňáky pozorovat.
Trasa naší výpravy nakonec vypadala
následovně: z Anchorage jsme vyrazili do přístavu
Whittier na poloostrově Kenai. Cestou do
Whittieru jsme udělali krátkou odbočku do
Girdwoodu, odkud bylo možné vyjít na
jednodenní výlet do hor plných ledovců.
Ve Whittieru jsme nasedli na trajekt mířící na
ostrov Kodiak, kde jsme strávili několik dní a poté
jsme se dalším trajektem přesunuli zpátky na
polostrov Kenai, tentokrát však na jeho západní
část do turistické bašty Homer. Z Homeru jsme se
vydali cestou vedoucí po rovinaté tajze do města
Soldotna na řece Kenai plné lososů, ale taky
rybářů. Ze Soldotny jsme se přesunuli do
hornatější krajiny kolem Cooper Landing a
vyrazili na několikadenní túru po horách, kterým
se výškově přibližuje např. Šumava. Hranice lesa
se zde však nachází mnohem níže než u nás - cca
v 500 m n. m. Výlet v horách končil na silnici
vedoucí z Kenajského poloostrova do Anchorage,
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po které jsme se také vzhledem k blížícímu se
termínu našeho odletu vydali.
Bahňáky hnízdící nebo na tahu, vyskytující
se v oblastech, ve kterých jsme se pohybovali,
naleznete v tab. I (mimo druhů pozorovaných
vzácně). Díky našemu předchozímu pobytu na
severu Aljašky v Barrow jsme část druhů poznali
již tam. Druhy omezené svým hnízdním areálem
na pravou severskou tundru (Calidris alpina,
Calidris pusilla, Calidris mauri, Calidris
melanotos, Arenaria interpres a další) jsme během
naší výpravy na jihu Aljašky nezastihli. Náš výlet
začínal ve třetí dekádě července a v té době
v Barrow ještě většina bahňáků vodila svá
mláďata. Z toho lze usuzovat, že hlavní tah těchto
druhů zřejmě započal až po našem odjezdu.
Naopak na druhy s posunutým hnízdním
areálem o něco jižněji jsme měli štěstí poměrně
velké. Hned v Anchorage jsme z pohodlí
cyklostezky pozorovali na bahnitém pobřeží
početná
hejna
slukovce
krátkozobého
(Limnodromus griseus). Méně zastoupený, ale
také poměrně početný, zde byl břehouš aljašský
(Limosa haemastica). Poprvé jsme zde také
zastihli vodouše velkého (Tringa melanoleuca),
amerického příbuzného našeho vodouše šedého
(Tringa nebularia). Ten se často vyskytuje spolu
s o něco menším a velmi podobným vodoušem
žlutonohým (Tringa flavipes). Vojtovi přálo štěstí,
když na přilehlém mokřadu zastihl i vodouše
samotářského (Tringa solitaria), který se zase
nápadně podobá vzhledem i chováním našemu
vodouši kropenatému (Tringa ochropus).
Na bahňáky vázané na kamenité nebo
skalnaté pobřeží jsme narazili v přístavním městě
Whittier a poté především na ostrově Kodiak.
K těmto druhům patří ústřičník západní
(Haematopus bachmani), kameňáček černohlavý
(Arenaria melanocephala), jespák příbojový
(Aphriza virgata) a vodouš aljašský (Heteroscelus
incanus). Posledně jmenovaný druh jsme měli
štěstí pozorovat i na jeho typickém hnízdišti –
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horské říčce nad hranicí lesa. V horách blízko
městečka Girdwood nás tento druh na sebe
upozornil hlasitým varováním. Poblíž se totiž
krčilo jeho ještě nevzletné kuřátko. Jespáka
pobřežního (Calidris ptilocnemis), ekvivalent
atlantského jespáka mořského (Calidris maritima),
se nám i přes naši velkou touhu a očekávání
zastihnout nepodařilo. Hnízdí totiž v západní části
Kodiaku, kam jsme se nedostali a dále také na
Aleutách.

vytvořenou téměř 7 km dlouhou kosu, která je na
jedné straně vysypaná kamením a na druhé straně
se nachází bahnité laguny. Toto místo nám bylo
také doporučeno několika místními ornitology.
Bahňáků zde však v době naší zastávky mnoho
nebylo, což nic nemění na tom, že byste neměli
tuto lokalitu vynechat, pokud někdy budete
cestovat po Kenajském poloostroově. Nám se zde
alespoň ukázal americký poddruh kolihy malé
(Numenius phaeopus hudsonicus).

Na ostrově Kodiak jsme navštívili kromě
kamenitých pláží i bahnité brakické laguny u ústí
řeky v zátoce Kalsin. Na této atraktivní lokalitě
jsme měli možnost pozorovat podobné druhy jako
u města Anchorage (kromě břehouše aljašského),
navíc jsme zde zastihli jednoho z nejmenších
bahňáků světa jespáka drobného (Calidris
minutilla). Naše fotografie tohoto druhu pochází
sice již z Whittieru, ale zde na Kodiaku jsme tyto
bahňáčky nalezli ve větším počtu.

Poslední, pro nás nový druh bahňáka, jsme
zastihli při zastávce na řece Kenai ve městě
Soldotna, kde se na jednom malém přítoku kromě
zástupu rybářů pohybovala rodinka pisíků
amerických (Actitis macularia). Na rozdíl od
kropenatých rodičů byli tohoroční jedinci téměř
k nerozeznání od našeho pisíka obecného (Actitis
hypoleucos), kterému se navíc podobají i svým
chováním a preferencí prostředí.

Velká očekávání jsme si dělali z přístavu
Homer zpět na poloostrově Kenai. Jde o uměle

Tím výčet bahňáků z naší malé expedice
končí. Doufám, že vás tímto textem už sama
o sobě úchvatná Aljaška oslovila.

Literatura:
Sibley, D. A. 2003: The Sibley Field Guide to Birds of Western North America. Alfred A. Knopf, New York.
Hayman P, Marchant J, Prater T, Association A. B, Peterson R. T. 1986: Shorebirds: An Identification Guide
to the Waders of the World: Houghton Mifflin.
http://avibase.bsc-eoc.org

Obr. 1:Trasa našeho výletu je vyznačena červenou barvou.
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Tab. 1: Seznam bahňáků pravidelně pozorovaných v oblastech Aljašky, ve kterých jsem se pohybovali
(nepozorován – v průběhu našeho pobytu nebyl tento druh spatřen).
Latinský název

Český název

Pluvialis squatarola
Pluvialis dominica
Pluvialis fulva
Charadrius vociferus
Charadrius semipalmatus
Haematopus bachmani
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Numenius Phaeopus
Actitis macularia
Tryngites subruficollis
Limosa haemastica
Heteroscelus incanus
Aphriza virgata
Arenaria interpres
Arenaria melanocephala
Calidris ptilocnemis
Calidris alba
Calidris canutus
Calidris alpina
Calidris fuscicollis
Calidris bardii
Calidris pusilla
Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris minutilla
Calidris himantopus
Limnodromus scolopaces
Limnodromus griseus
Gallinago delicata
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicarius

kulík bledý
nepozorován
kulík hnědokřídlý
Barrow
kulík pacifický
nepozorován
kulík rezavoocasý
nepozorován
kulík kanadský
Barrow, Kenai, Kodiak
ústřičník západní
Whittier, Kodiak
vodouš velký
Anchorage, Kodiak
vodouš žlutonohý
Kodiak, Anchorage, Barrow
vodouš samotářský
Anchorage
koliha malá
Homer
pisík americký
Soldotna – řeka Kenai, Girdwood
jespák plavý
Barrow
břehouš aljašský
Anchorage
vodouš ajlašský
Crow Pass – Girdwood, Kodiak
jespák příbojový
Kodiak, Anchorage
kameňáček pestrý
Barrow
kameňáček černohlavý
Kodiak
jespák pobřežní
nepozorován
jespák písečný
Barrow
jespák rezavý
nepozorován
jespák obecný
Barrow
jespák tundrový
Barrow
jespák dlouhokřídlý
Barrow
jespák srostloprstý
Barrow
jespák aljašský
Barrow
jespák skvrnitý
Barrow
jespák drobný
Whittier, Kodiak
jespák dlouhonohý
Barrow
slukovec dlohozobý
Barrow
slukovec krátkozobý
Anchorage
český název není vytvořen Barrow
lyskonoh úzkozobý
Barrow, moře směr Kodiak
lyskonoh ploskozobý
Barrow

Místo pozorování

Vlevo kuře Heteroscelus incanus, Girdwood; vpravo Tringa solitaria, Anchorage, foto: Vojtěch Kubelka
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Tringa macularia,dospělý jedinec, Soldotna, foto: Vojtěch Kubelka

Heteroscelus incanus, vodouš aljašský, Girdwood, foto: Kryštof Chmel
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Calidris minutilla,Whittier, foto: Kryštof Chmel

Tringa flavipes, Kodiak, foto: Kryštof Chmel
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Tringa melanoleuca – dva jedinci vlevo,
Tringa flavipes - vpravo, Kodiak, foto:
Vojtěch Kubelka

Aphriza virgata, uprostřed Arenaria melanocephala, Kodiak, foto: Vojtěch Kubelka

Aphriza virgata uprostřed a Limnodromus griseus, Anchorage, foto: Kryštof Chmel
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Limnodromus griseus, Anchorage, foto: Kryštof Chmel

Vodouši v zátoce Kalsin, Kodiak, foto: Vojtěch Kubelka
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Fotopříběh - Srdnatý kulík
Pavel Ondra

Kulík říční (Charadrius dubius) je jedním
z našich nejmenších bahňáků a jeho úspěšné
hnízdění v našich podmínkách není nijak vzácné.
Pozoruhodné je jeho chování v době odchovu
mláďat, kdy brání vlastní teritorium velmi statečně
i proti mnohem větším vetřelcům a také vzorná
péče o mláďata.

O tom, že péče o potomstvo je u kulíků
říčních příkladná, svědčí přiložené obrázky.
Neustále je jeden z rodičů nablízku připraven vzít
mláďata pod svá ochranná křídla. Kuřátka této
možnosti využívala velmi často při sebemenším
pocitu nebezpečí a rychlost, s jakou uměla do této
„mobilní garáže“ zajíždět, byla obdivuhodná.
Mohla k tomu přispívat i přítomnost jespáků
bojovných, kteří se pohybovali na hranici jejich
hnízdního teritoria. Za zmínku stojí i zvýšení
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V loňském roce se mi naskytla příležitost
pozorovat kulíky říční ve společnosti dalších
bahňáků a jiných ptáků na jednom malém
hnízdišti na Znojemsku téměř v polovině července
(13.7.2012). V této době se na ploše zčásti
vyschlého mokřadu pohybovaly dvě rodinky,
každá se dvěma již čilými mláďaty a několik
dalších dospělých jedinců, u kterých jsem
potomstvo nezpozoroval. Kromě kulíků říčních
zde vyhledávali potravu vodouši bahenní (Tringa
glareola), jespáci bojovní (Philomachus pugnax),
bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a některé
další běžné druhy ptáků.

stability mimořádně širokým postojem nohou,
které připomínají spíše vysunuté stabilizační
podpěry autojeřábu než stojícího kulíka.
Na přiblížení jespáka k samici s mláďaty
sameček kulíka okamžitě reagoval výhružnými
postoji a varovným pokřikem. Tentokrát stačila
ještě domluva a jespák bojovný se vydal opačným
směrem, aniž by narušil hnízdní teritorium kulíků.
Přesto byl z troufalosti kulíka znatelně rozčílený.
Viz dva horní obrázky na další straně.
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Kuřátka měla stále napilno, aby si naplnila žaludky.

Jenže musí každou chvíli zpátky do bezpečí, protože se pořád něco děje. Tenhle drobeček to stihl
v poklidném tempu za 4 vteřiny.
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Zato tenhle borec doběhl při poplachu za necelou jednu vteřinu, měl to však o něco blíž.

Tentokrát nebyl poplach planý a schylovalo se k boji. Dvojnásobně větší jespák bojovný překročil hranici
a rozzlobeného kulíka nebral vážně. Nestačilo ani, že se sám načepýřil.
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Kde se vzal tu se vzal, najednou tady byl další bojovník a s posilou v zádech se kulíčí kamikadze pustil
urputně do nerovného boje.
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Nálety byly tak prudké, že jsem nestačil mačkat spoušť fotoaparátu.

Na obrázku je část kulíka po náletu vidět v zákrytu za tělem jespáka:
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Ještě trochu závěrečného hudrování po litém boji, který jespáka znatelně vyvedl z míry
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a odchod z nepřátelského teritória s kulíčím doprovodem.

Přítomní diváci bekasina otavní (Gallinago gallinago) a vrabec polní (Passer montanus) jen nevěřícně
kroutili hlavami. Ani já jsem se nestačil divit statečnosti malého bojovníka.
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Malí kulíci využívali výhod bezpečného a jistě i teplého útulku i bez zjevné příčiny a jejich hemžení bylo
fascinující.Všechny výše uvedené obrázky byly pořízeny 13.7.2012 a již 3.8. jsem na stejné lokalitě mohl
pozorovat mladé krasavce kulíka říčního z dolního obrázku.
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I dospělí kulíci bez břemene rodičovských povinností viditelně pookřáli. Dokonce se ze samé radosti
oddávali hrátkám, které připomínaly jarní námluvy.
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