
Zápis z 10. výroční členské schůze Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR, 

pracovní skupiny České společnosti ornitologické, konané 24. září 2016 v hotelu 

Valentýna u přehradní nádrže Rozkoš 

 

Výroční schůze členů Skupiny pro výzkum a 

ochranu bahnáků v ČR (SVOB) se po roční pauze 

vrátila opět k východočeské přehradní nádrži 

Rozkoš, kde se uskutečnila 24. 9. 2016. Účast však 

nakonec byla spíše symbolická (zúčastnilo se sedm 

členů). Po přivítání přítomných koordinátor SVOB 

Vojtěch Kubelka přečetl dlouhý seznam omluv 

nepřítomných členů. Následovalo shrnutí dlouhého 

seznamu aktivit a úspěchů členů SVOB 

v uplynulém období jednoho roku.  

Hnízdní sezona 2016 proběhla pro mnoho 

členů opět v usilovné práci při výzkumu čejek 

chocholatých a kulíků říčních na Českobudějovicku. 

Oproti loňskému roku vyvstal ovšem nečekaný 

problém s výrazným zarůstáním některých agro-

envi ploch pro čejku. Byly proto diskutovány 

možnosti dalšího postupu při monitoringu a 

přizpůsobení dotačního titulu. Rovněž byl 

představen managementový plán pro ostrůvek na 

mydlovarském MAPE, kde v letošním roce 

zahnízdilo minimálně 15 párů bahňáků třech druhů 

(čejka chocholatá, vodouš rudonohý, kulík říční). 

Na ostrůvku ale významně probíhá sukcese a je 

proto potřeba důkladně odstranit co možná nejvíce 

vysoké vegetace, aby se i nadále jednalo o vhodné 

hnízdní prostředí pro bahňáky.  

Ve výzkumu byly nově využity i některé 

nové postupy. Prezentovány tak byly například 

unikátní snímky čejčích hnízd nafocené z výšky 15 

metrů díky využití dronu. Celkově lze sezónu 

hodnotit jako vydařenou, a to mimo jiné díky 

rekordnímu množství nalezených hnízd kulíků 

říčních. Jejich hnízdění na orné půdě je zjevně 

mnohem častější a početnější, než by se mohlo zdát! 

V roce 2016 byla proto široká odborná veřejnost 

vyzvána, aby kromě tradičního sčítání čejek na orné 

půdě sčítala i kulíky. Bylo tak získáno přes 70 údajů 

od 37 sčitatelů, kterým patří velký dík. I 

v následujících letech však budou velmi vítány 

jakékoliv údaje o hnízdění kulíků v těchto 

biotopech, a to i historické! 

V uplynulém roce rovněž proběhla řada 

aktivit, které měly za cíl popularizovat bahňáky 

v řadách široké veřejnosti. Na kurzu ČSO Členové 

členům se uskutečnil workshop o určování bahňáků. 

Šestého září proběhl opět již tradiční Světový den 

bahňáků. V rámci oslav jedinečnosti této ptačí 

skupiny byli ve dnech 2.–6. září sčítáni bahňáci po 

celém světě. V rámci ČR jsme přispěli s 241 

záznamy 22 druhů bahňáků od 50 pozorovatelů, což 

je dobrý výsledek. Ještě na sklonku roku 2015 vyšlo 

také další, tentokrát jubilejní desáté, číslo našeho 

časopisu Vanellus. Na 168 stránkách lze najít 24 

příspěvků od 23 členů SVOB, pokrývající jistě 

dostatečně širokou škálu témat, aby si v něm každý 

mohl najít něco zajímavého. Počet článků je jistě 

výzvou pro všechny členy, k publikačnímu zapojení 

se do příštích čísel. 

K činnosti SVOB neodmyslitelně patří i 

účast a prezentace dat na konferencích, přičemž 

právě téma konferencí vyplnilo z převážné části 

zbytek letošní schůze. V mezidobí od uplynulé 

schůze SVOB proběhly hned dvě konference 

mezinárodní skupiny pro výzkum bahňáků (IWSG), 

obě s aktivní účastí několika členů SVOB. Kromě 

toho se několik členů nově účastnilo i setkání 

výzkumníků, zabývajících se biologií kulíků, 

v Rakouském městě Graz, kde se rovněž podařilo 

navázat řadu zajímavých kontaktů a snad i potenciál 

pro budoucí úzkou mezinárodní spolupráci.  

Téma číslo jedna byla ovšem konference 

IWSG 2017, kterou bude SVOB organizovat ve 

spolupráci s Fakultou životního prostředí České 



Zemědělské Univerzity v Praze, a to přímo 

v univerzitním kampusu na Suchdole, kde proběhne 

ve dnech 15. –18. 9. 2017. Pro celou SVOB je to 

velká organizační výzva a určitě se jí plánujeme 

zhostit ve velkolepém stylu! Proto byli všichni 

členové SVOB vyzváni, aby zvážili svoji účast 

v organizačním týmu konference. Potřebná bude 

nejen pomoci se samotnou organizací konference 

v místě jejího konání, ale například i spolupráce na 

výrobě propagačních materiálů, či pomoc při 

organizaci exkurzí. Již v průběhu schůze tak byla 

diskutována řada organizačních detailů.  

Poté již byla schůzeSVOB zakončena 

v neformálním duchu promítáním fotek Vojtěcha 

Kubelky z letní expedice do Gruzie. 

 

Zapsal: Martin Sládeček 

 


