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Slovo úvodem 

 

Vojtěch Kubelka 

       V předchozím čísle zpravodaje jsme předpokládali, že Vanellus bude 

vycházet pouze v zimním období a v létě ho nahradí krátké elektronické 

informační zprávy. Po následném zhodnocení materiálů vhodných 

k publikaci jsme se rozhodli vydat i letní číslo zpravodaje – Vanellus 2, 

který jste právě otevřeli. 

       Toto číslo se od předcházejícího značně odlišuje, ale má i mnoho 

společného. Jeho jádro již netvoří příspěvky týkající se vzniku SVOB, ale 

články o právě probíhajících programech a činnosti pracovní skupiny. 

Mimo výzvy ke spolupráci při monitoringu podzimního průtahu kulíků 

zlatých naším územím a zhodnocení jarního příletu bahňáků v roce 2008, 

bylo v plánu do tohoto zpravodaje zařadit i zhodnocení projektů „Čejka 

chocholatá“ a „Vodouš rudonohý“ (detailně popsaných na webu SVOB: 

www.svobcso.wz.cz). V obou případech však ještě nejsou k dispozici 

všechna data od jednotlivých ornitologů, proto budou výsledky těchto 

projektů vyhodnoceny později, nejspíše v zimním čísle zpravodaje. 

Dovolte mi však kratičkou analýzu vlastních dat o hnízdění čejek 

chocholatých na Českobudějovicku. Z 30 lokalit jsem během hnízdní 

sezóny shromáždil záznamy o 200 čejkách na jejich hnízdištích. Čejky 

hnízdily v následujícím prostředí: kukuřičné pole ( i podmáčené) 26,5%, 

neoseté, podmáčené deprese v ozimu 21%, jařina (obilí) 17,5%, 

podmáčená louka 11,5%, dno spuštěného rybníka 10%, ozim (obilí) 5,5%, 

odkalovací nádrže 4%, kapusta 2,5%, sádky 1% a pastvina 0,5%. 

Z procentuálního zastoupení je patrné, že čejky využívají k hnízdění 

zemědělskou půdu s plodinami ze 73%! Přitom právě v tomto prostředí 

dochází u čejek k největším ztrátám. Relativně dobrou hnízdní úspěšnost 

mají rozsáhlé vlhké deprese v obilí i kukuřici, kde hnízdí více párů 

pohromadě. Celkem úspěšná hnízdiště, jako dno spuštěného rybníka, či 

odkalovací nádrž, jsou v naší krajině zastoupena v malém množství, 

proto čejky musí hnízdit jinde. Zde by bylo potřeba zajistit dostatečnou 
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ochranu hnízdícím čejkám právě na zemědělsky využívaných pozemcích. 

Rozsáhlejší analýza komplexnějších dat bude provedena později. 

       Po společném zvážení budou i výsledky kroužkování bahňáků 

uveřejňovány v rozsáhlejším zimním čísle zpravodaje, což je sladěno 

s činností Kroužkovací stanice Národního muzea, která shromažďuje 

výsledky kroužkování za uplynulý rok v předjarním období. Pro 

sjednocení údajů a jejich snadnější zpracování bude ještě navržena 

jednotná kroužkovací karta ve formě formuláře a proto zatím není třeba 

tato data posílat. V zimním zpravodaji bude rovněž obšírněji zhodnocen 

celý rok práce SVOB a každý z členů dostane prostor k popsání vlastních 

bahňákářských aktivit v tomto období (podobně jako ve výročních 

zprávách bývalé bahňákářské skupiny). 

       Podstatnou část Vanellusu 2 tvoří článek Pavla Žďárka o pelichání 

bahňáků. Příspěvek od našeho čestného předsedy a předního specialisty 

na bahňáky je nabit množstvím pozoruhodných informací zajímavých 

nejen pro kroužkovatele a proto je velmi vhodným a vítaným doplněním 

zpravodaje. Letní číslo obsahuje také více fotografií a jednu poutavou 

fotoreportáž od Pavla Ondry. 

       V současné době má SVOB 34 členů z různých koutů ČR. Aktivních 

přispěvatelů je o poznání méně. Cílem SVOB však není pouhé sdružování 

co nejvíce ornitologů, ale hlavně zorganizování a následné kvalitní 

uskutečnění projektů na poli výzkumu a ochrany bahňáků. To, že naše 

skupina funguje tak, jak by měla, budeme moci ukázat při podzimním 

průtahu kulíků zlatých. Z tohoto důvodu apeluji na hojnou účast při 

tomto mezinárodním projektu. Při této příležitosti bych rád upozornil 

všechny členy, že zpravodaj SVOB je tu pro nás a není třeba čekat na 

společné akce ani na data uzávěrky. Příspěvky našich členů týkající se 

bahňáků uvítáme kdykoliv. Významným počinem SVOB bude na podzim, 

kromě kulíka zlatého, také členská schůze naší pracovní skupiny, na 

kterou je připojena pozvánka v úvodu zpravodaje.  

       Přeji všem členům SVOB i ostatním příznivcům bahňáků, aby Vás 

zpravodaj Vanellus 2 zaujal, byl pro Vás přínosný a i tak trochu motivující 

k činnosti v naší pracovní skupině. Těším se nejpozději na podzimní 

členské schůzi SVOB nashledanou! 
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Pozvánka na členskou schůzi SVOB 

 

Vojtěch Kubelka 

Pozvánka  
na členskou schůzi Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB) 
pracovní skupiny České společnosti ornitologické, která se bude konat 
dne 25.10. 2008 od 17:00 hod. v penzionu statku „Hamr“ u obce Lužnice 
na Třeboňsku. Penzion Hamr, provozovaný ornitologem Jiřím Kotrbou 
máme zamluvený od pátku do neděle, takže kromě vlastní schůze bude 
probíhat bohatý doprovodný program po celý víkend. Toto jsou starší 
údaje, které se mohou lehce pozměnit (aktuální budou ve formuláři): 
K dispozici je 14 lůžek (250,-Kč/noc/snídaně), další účastníci si musí vzít 
s sebou karimatku + spacák a přespat na podlaze (ve vytopených 
prostorách) za poplatek 50,-Kč noc/snídaně. Koupelny jsou k dispozici 
pro všechny. Další jídla a nápoje se hradí individuelně (podle zájmu je 
možnost objednat společná jídla hromadně). 
 
Program bahňákářského víkendu: 
 
Pátek 24.10. 2008      18:00 – příjezd prvních nadšenců na statek Hamr 

- neformální klábosení, promítání fotografií z cest, 
promítání videí hnízdících čejek apod.  

Sobota 25.10. 2008  dopoledne – exkurze do terénu (případně ukázka 
odchytu a kroužkování bahňáků, eventuelně další program), 
                                odpoledne – příprava schůze, neformální posezení, různé 
                                  17:00 – vlastní  členská schůze SVOB s následujícím 
programem: 
- zahájení 
- shrnutí výsledků letošních projektů: čejka, vodouš rudonohý, přílet 
bahňáků, zhodnocení projektů s vizemi do budoucna 
- „agroenvi“  programy a čejky, projekt čejčí kuřátka, natáčení čejek na 
hnízdech 
- možnosti zapojení do činnosti Wader Study Group 
- fotky z cest za bahňáky 
- různé  
( !!! připravte si jakékoliv vlastní příspěvky, podněty k činnosti SVOB, 
návrhy a vylepšení projektů atd. aktivitě se meze nekladou !!! ). 
 
Neděle 26.10. 2008 ráno – odjezd účastníků schůze, případně další 
exkurze a doprovodný program v průběhu dopoledne. 
 
Elektronický formulář pro přihlášení na členskou schůzi s dotazníkem 
ohledně ubytování a stravy naleznete na webových stránkách SVOB:  
( www.svobcso.wz.cz ).  
Vyplněné přihlášky posílejte co nejdříve na e-mailovou adresu: 
pandionhaliaetus@seznam.cz . 
 
Těším se na Vaše příspěvky a hojnou účast! 
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(Foto: Vojta Kubelka, Kulík hnědý, NP Hardangervidda, Norsko 2008) 
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Zapojte se do výzkumu Kulíka zlatého! – říjen 2008 

 

Vojtěch Kubelka 

       Letos v průběhu října se Česká republika zúčastní evropského sčítání 
migrujících Kulíků zlatých (Pluvialis apricaria). Jedná se o projekt WSG 
(Wader Study Group – mezinárodní skupina pro výzkum a ochranu 
bahňáků) koordinovaný britskou BTO. Výzkum navazuje na předešlé 
podobné akce menšího rozsahu v západní Evropě a klade si za cíl opatřit 
lepší informace o rozšíření, velikosti populace a trendech početnosti 
Kulíka zlatého napříč Evropou. Originální znění projektu naleznete na: 
http://web.uct.ac.za/depts/stats/adu/wsg/index.html v rubrice 
„Projects“. 
       Výzkum je plánován na sedmidenní periodu se středem v sobotu 
18.10. 2008. Říjen byl vybrán jako měsíc, kdy je největší část celé 
populace Kulíka zlatého koncentrována na nejmenším území, tudíž 
usnadňující celé sčítání. Avšak v každé zemi mohou být odlišné lokální 
podmínky, které společně s výkyvy počasí mohou ovlivnit migraci Kulíků 
zlatých. Proto je potřeba tento druh sledovat v průběhu celého října. 
V terénu se zaznamenává:  
jméno pozorovatele, datum, lokalita (zeměpisná šířka a zeměpisná 
délka*), počet jedinců Kulíka zlatého, počet Čejek chocholatých společně 
s kulíky (jsou-li přítomny), prostředí, případně další doplňující 
informace. 
* údaje o geografické lokalizaci posílejte ve formě: příklad – 
48°37’01,61‘‘N  15°30’00,00‘‘E (nejlépe přímo z programu Google Earth: 
http://earth.google.com/intl/cs/ ) 
        V ČR je tento projekt pod patronací SVOB (pracovní skupiny pro 
výzkum a ochranu bahňáků v ČR). Veškerá podzimní pozorování Kulíků 
zlatých na našem území prosím posílejte na adresu regionálního 
koordinátora: pandionhaliaetus@seznam.cz . Pro vyplnění pozorování je 
k dispozici formulář na stránkách SVOB 
( www.svobcso.wz.cz ). V případě 
jakýchkoliv dotazů mě neváhejte 
kontaktovat na výše uvedené adrese. 
Přestože přes naše území neprotahuje 
velké množství těchto bahňáků, doufám, 
že se nám podaří obstarat 
reprezentativní data. Proto Vás prosím, 
všímejte si na podzim cíleně tohoto 
druhu! 
Předem mnohokrát děkuji za 
spolupráci! 
 

 

 

                                       

                            
                       (Foto: Vojta Kubelka, kulík zlatý, NP Hardangervidda, Norsko 2008) 
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Sledování příletu bahňáků 2008 

 

Jan Havlíček 

       K projektu sledování jarního příletu a průtahu bahňáků na území ČR 
se letos zapojilo 9 členů SVOB, jmenovitě Roman Muláček, Stanislav 
Skořepa, Jaroslav Koleček, Jiří Šírek, Pavel Ondra, Miroslav Šálek, 
Michal Pakandl, Vojtěch Kubelka a Jan Havlíček, z nečlenů pak 
pozorování poslal Zdeněk Kaláb. Sledování bylo později zaměřeno na 
Čejku chocholatou, o níž poslali data všichni zmínění pozorovatelé. Mimo 
to někteří poslali i pozorování dalších druhů. 
       Mezi zajímavá pozorování patří pozorování 4 ex Kolihy malé  na 
lokalitě Trubky – pole, které pozoroval Jiří Šírek 20.4., dále pozoroval 
Vodouše bahenní na lokalitě Záhlice – 17.4. 5 ex, na lokalitách Záhlice a 
Kojetín opakovaně pozoroval 10 – 20 ex a v Kojetíne 9.5. 30 ex, dále 17.3. 
na lokalitě Tovačov 4ex Jespáka bojovného, kterého pozoroval 
opakovaně i na lokalitě Záhlice, nejvíc 25 ex 9.5., stejný počet pozoroval i 
na Hlohoveckém rybníku 9.4. Pavel Ondra pozoroval prvního Vodouše 
rudonohého již 28.2. na Znojemsku, dále 26.3. 2F Jespáka bojovného, 
2.4. pozoroval 20 ex Vodouše rudonohého. Jan Havlíček a Stanislav 
Skořepa pozorovali 6.3. ve Veselí nad Lužnicí 3 ex Kulíka zlatého.  
 
Přílet Čejky chocholaté 
Na webu ČSO se objevovala první pozorování již v průběhu ledna, zde je 
však možnost přezimování, proto jsme se v našem projektu zaměřili 
pouze na data od našich členů a příznivců, kteří je poslali. První 
pozorování Čejky chocholaté uvádí Jiří Šírek z 25. 1. 3 ex v Tovačově. Píše, 
že  nešlo o zimování a ptáci se zde před tímto datem nezdržovali. Hlavní 
přílet nastal v Tovačově okolo 24.2., kdy zde pozoroval přes 500 ex. Další 
pozorování Michala Pakandla je z 11.2., kdy pozoroval u Zbudova (na 
„Husím Poli“) 7ex.  Další pozorování čejek jsou uvedena v tabulce. Ze 
získaných dat vyplývá, že průtah největšího počtu jedinců probíhal od 
23.2. do 9.3. 
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Přílet Kulíka říčního 
První pozorování 1 ex Kulíka říčního zaznamenal Vojtěch Kubelka 21.3. 
na odkališti MAPE u Českých Budějovic, 7 ex pozoroval Michal Pakandl u 
Nových Dvorů (ČB) 24.3., Jiří Šírek pozoroval 2 ex 29.3. v Tovačově. Další 
pozorování uvádí Pavel Ondra 5 ex 1.4. na Znojemsku a Jaroslav Koleček 
pozorování 1 ex 13.4. ve Valašském Meziříčí. 
 

 

 
Personália členů SVOB  
 

Jan Havlíček  

Stejně jako v prvním čísle zpravodaje Vanellus se v této rubrice dočtete 
informace o členech SVOB. Proti minulému číslu je tentokrát rubrika 
poněkud „smrsklá“ díky tomu, že většina z Vás o sobě poslala informace 
již do minulého čísla zpravodaje. Zde tedy naleznete informace o nových 
členech a o těch, kteří to do uzávěrky minulého čísla z pracovních důvodů 
nestihli. S potěšením lze konstatovat, že někteří z Vás při psaní personálií 
ale i ostatních informací do tohoto čísla nelenili a poslali nám shrnutí své 
dosavadní činnosti. Tyto „Zprávy o roční činnosti členů“ (nejdříve za rok 
2008), jak je známe od P. Ždárka ze zpráv „staré skupiny“ najdete v 
některém z dalších zpravodajů (proto zde někteří z Vás nenajdete 
všechny informace, které jste poslali, ale pouze jejich část). 
Seznam všech členů SVOB a přehled jejich personálií je v tabulce nalevo 
na další stránce. 
 

 
Jaroslav Koleček 
Adresa: 756 52 Střítež nad Bečvou 246  
E-mail:j.kolecek@email.cz 
 
 O sobě: Narozen 1985, student učitelské biologie, 
geografie a ochrany ŽP na PřF UP Olomouc (Bc. - 
2007), předseda ZO ČSOP Radhošť, člen 
entomologického klubu při Muzeu regionu 
Valašsko (Odonata) a patronátních skupin pro SPA 
Beskydy a Horní Vsacko, od r. 1996 člen ČSO - MOS 
(nyní člen prezidia) - spolupráce na většině 
sčítacích, monitorovacích a jiných programech 
ČSO, kroužkovatel, strážce přírody CHKO Beskydy. 

Další zájmy: ekologická výchova, turistika a pobyt v přírodě, cestování, 
fotografování, hudba (dříve aktivně punk-rock), publikační činnost aj. 
Oblast působení: zejména Valašsko, CHKO Beskydy, střední Morava. 
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Jakub Vrána 
Adresa: Riegrova 15, 568 02, Svitavy 
E-mail: vvv.j.email@seznam.cz 
  
O sobě: Narozen 15.1.1988. Ornitologii se věnuji od 
roku 2003. Jsem členem ČSO, VČP ČSO a ČSOP. 
Působím hlavně v oblasti Svitavska (rybníky Svitav a 
Opatova). Kromě ptáků se věnuji i obojživelníkům. 
Od září 2008 studuji JCU v Českých Budějovicích. 

 
Roman Muláček 
Adresa: Hudčice 25, 262 72 
Březnice 
E-mail: pbl0429@seznam.cz 
  
O sobě: Moje působiště je na 
Březnicku - mapovací kvadrát 
6449. V posledních dvou letech i 
všechny sousedící kvadráty.  
Moje aktivity: mapování hnízdního rozšíření 2001-
03. Od roku 2002 sleduji hnízdní stavy vodních 
ptáků, Výra velkého,Motáka pochopa,Čejky 
chocholaté. Shromažďuji fenologická data a pátrám 
v daném území po vzácnějších druzích ptáků.  
Člen ČSO od roku 2001 
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Faunistická pozorování členů SVOB  

(výběr starších zajímavých záznamů) 

 

Michal Pakandl 

Tenkozobec opačný 
2.5.2005 MAPE Mydlovary(CB), 2 ex., R. Muláček 
 
Čejka chocholatá 
3.3.2007 r. Vrkoč(BV), 1610 ex., V. Kubelka 
 
Kulík říční 
10.6.2006 Soumarský most – těžba rašeliny(PT), 1 pár, 750 m n. m., V. 
Kubelka 
27.5.2007 Jizerka(JN), 1 ex. na potočních naplaveninách, cca 800 m. n. 
m., V. Kubelka 
 
Kulík písečný 
21.-22.5.2004 Tisov, r. Březský(ST), 1 pár, tok, R. Muláček 
7.-8.9.2007 Opatov, r. Nový(SY), 1 juv., Beran, Janoušek, Jetmar, 
Moutelík, Novák, Vrána 
11.9.2007 Opatov, r. Nový(SY), 1 juv., Beran, Moutelík 
27.10.2007 Svitavy, r. Lánský, 1 ex., Janoušek 
 
Kulík zlatý 
10.3.2001 Hudčice(PB), 14 ex., R. Muláček 
25.3.2003 Hudčice(PB), 84 ex., R. Muláček 
 
Bekasina otavní 
3.5.2002 Valašské Meziříčí, Hrachovecký mokřad(VS), 1 ex. hlas, J. 
Koleček 
5.12.2004 Střítež nad Bečvou, Rožnovská Bečva u ústí Marétky(VS), 1 ex., 
J. Koleček 
15.1.2005 Zubří, Rožnovská Bečva(VS), 1 ex., J. Koleček 
17.4.2006 Darmyšl, mokřina u obce(TC), 2 ex., tok, L. Schröpfer 
9.12.2006 Rýžovna(KV), 2 ex., cca 1000 m n. m., Schröpfer, Paisker, 
Bušek, Hering, Růžek 
2.2.2007 Svitavy, r. Lánský, 2 ex., Janoušek 
 
Slučka malá 
28.-29.3.2003 Valašské Meziříčí, Hrachovecký mokřad(VS), 1 ex., J. 
Koleček, P. Podzemný 
25.3.2006 Holýšov(DO), 1 ex., L. Schröpfer 
9.12.2006 Rýžovna(KV), 2 ex., cca 1000 m n. m., Schröpfer, Paisker, 
Bušek, Hering, Růžek 
24.3.2007 Svitavy, r. Lánský, 7 ex., Janoušek, Moutelík 
25.3.2007 Svitavy, r. Lánský, 5 ex., Janoušek, Vrána 
29.9.2007 Opatov, r. Nový(SY), 2 ex., Novák 
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28.11.2007 Opatov, r. Nový(SY), 1 ex., Novák 
 
Koliha velká 
18.7.2005 Pročevily(PB), 1 ex., R. Muláček 
30.7.2006 Mantov, důlní propadliny Metálka(PJ), 2 ex. tah, L. Schröpfer, 
J. Bureš 
18.8.2006 Honezovice(PJ), min. 1 ex., L. Schröpfer 
3.3.2007 Vrkoč(BV), 4 ex., V. Kubelka 
16.3.2007 Opatov, r. Hvězda(SY), 1 ex., Beran 
14.-15.8.2007 Opatov, r. Nový(SY), 2 ex., Moutelík, Novák 
20. a 22.8.2007 Opatov, r. Nový(SY), 1 ex., Moutelík, Novák, Vrána 
 
Koliha malá 
16.8.2003 r. Horčápský(PB), 1 ex., R. Muláček 
5.11.2004 Hudčice(PB), 1 ex., R. Muláček 
23.4.2005 Zliv, r. Nový(PB), 1 ex., R. Muláček 
 
Pisík obecný 
10.5.2000 Střítež nad Bečvou, levý břeh Bečvy u soutoku s Marétkou(VS), 
hnízdo se 4 vejci, J. Koleček 
23.5.2000 Střítež nad Bečvou, levý břeh Bečvy u soutoku s Marétkou(VS), 
1 ad. + 3 pull., J. Koleček, M. Šulgan 
 
Břehouš černoocasý 
18.7.1998 Zliv, r. Nový(PB), 2 ex., R. Muláček 
2.5.2005 MAPE Mydlovary(CB), 1 M, R. Muláček 
 
Vodouš tmavý 
8.6.2006 Třeboň, r. Opatovický(JH), 1 ex. ve svatebním šatu, R. Muláček 
 
Vodouš kropenatý 
9.6.2002 Valašské Meziříčí, Hrachovecký mokřad(VS), 1 ex. hlas, J. 
Koleček 
 
Vodouš rudonohý 
9.6.2002 Valašské Meziříčí, Hrachovecký mokřad(VS), min. 1 ex. varuje, 
možná s vyvedenými mláďaty, J. Koleček 
 
Jespák křivozobý 
17.7.2006 r. Malý Choryňský(VS), 1 ex. ve svatebním šatu, J. Koleček, D. 
Křenek 
7.9.2007 Opatov, r. Nový(SY), 1 ex., Beran, Janoušek, Moutelík, Novák 
 
Jespák šedý 
18.5.2007 Svitavy – Moravský Lačnov, poldr I, 1 ex., Jiří Mach 
 
Lyskonoh úzkozobý 
9.8.2007 Opatov, r. Nový(SY) 1 juv.(1. zima), Janoušek, Novák, Moutelík, 
Vrána 
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O pelichání bahňáků 

ŽĎÁREK, P., 1992: O pelichání bahňáků. 37. zpráva Skupiny pro výzkum bahňáků 
 v Československu: 1-9. (samizdat) 

 

Pavel Žďárek 

 Všeobecné údaje o obnově opeření (= pelichání) ptáků nalezneme 
v naší novější literatuře např. v 19. svazku Fauny ČSSR, 1. dílu ptáků 
(HUDEC, ČERNÝ 1972) na str. 32 a 33. Údaje o pelichání jednotlivých 
druhů bahňáků jsou v téže práci (2. díle) příliš strohé a týkají se jen 
celkového vymezení období částečného a úplného pelichání mláďat a 
dospělých ptáků (tytéž hodnoty uvádí autor příslušných kapitol – 
Vladislav Hájek – ve svém Klíči na určování stáří a pohlaví bahňáků). 

 Z cizích autorů se touto problematikou podrobně a komplexně 
zabývali manželé STRESEMANNOVI (1966). V jejich obsáhlém díle Die 
Mauser der Vögel je ve speciální části věnováno bahňákům 55 stran. 
Zmínku o pelichání dospělých i mladých ptáků obsahuje „Klíč k určování 
druhů a stáří holarktických bahňáků“ od PRATERA, MARCHANTA a 
VUORINENA (1977). Podrobně se problematikou pelichání zabývají též 
GLUTZ v. BLOTZHEIM et al. V 6. a 7. díle Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas. Tyto svazky jsem však až na pár výpisků neměl při 
sepisování tohoto příspěvku k dispozici. V neposlední řadě obsahují 
kapitoly o pelichání bahňáků monografie z edice Die Neue Brehm-
Bücherei, v nich se však povětšinou jedná o kompiláty ze základních děl 
starších. Je třeba poznamenat, že se některé údaje jednotlivých autorů 
navzájem liší. Znamená to, že v takových případech není naše poznání 
zdaleka úplné. 

 Pozornost zaměříme především na  s t r a t e g i i  pelichání, tj. 
způsob, jakým je toto důležité období v životě ptáků začleněno do jejich 
celoročního životního cyklu (s ohledem na dobu rozmnožování, polohu 
hnízdiště a zimoviště, způsob migrace aj.). Ta je totiž charakteristická pro 
některé geografické variace (subspecie) určitých druhů. V praxi nám to 
umožňuje určit původ chyceného ptáka. V některých případech je také 
pomůckou pro určování stáří. 

 Úvodem je zapotřebí zopakovat některé základní pojmy ve vztahu 
k dané problematice. Zabývat se budeme převážně jen pelicháním tzv. 
velkých per, tj. ručních letek (RL), loketních letek (LL), na ně plynule 
navazující charakteristickou a důležitou skupinou krycích per (něm. 
Schirmfedern, angl. tertials), označovaných také jako vnitřní LL nebo 
ramenní letky; v praxi se pro ně vžilo označení „terciálky“ (TL). K velkým 
perům se pochopitelně řadí také ocasní pera (OP). Určování stáří podle 
svrchních křídelních krovek (KK) není předmětem této práce. 

 RL číslujeme vzestupně od 1. vnitřní k okraji křídla, LL opačným 
směrem od 1. vnější směrem k tělu, obdobně TL. OP jsou párová, 1. pár je 
vnitřní, číslování per pokračuje po obou stranách k okraji ocasu. 

 Bahňáci mají 11 RL (podobně jako třeba čápi, plameňáci aj., ale na 
rozdíl od pěvců s 10 RL), z nichž je však 11. RL zakrnělá. LL mají celkem 
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15-16, mezi „pravé“ vnější LL se jich počítá 10, zbývajících 5-6 označujeme 
jako TL. OP má většina bahňáků 6 párů, pouze u bekasin je jejich počet 
vyšší, což zároveň slouží k identifikaci druhu: G. gallinago 7, G. megala 
vetšinou 10 a G. stenura 13 párů. 

 Postup (sled) výměny jednotlivých skupin velkých per je 
následující: 

RL: Plynule od vnitřní 1. RL k vnější 10. RL (descendentně); 11. zakrnělou 
RL nebude brát nadále v úvahu. 

LL: U čeledi Scolopacidae ascendentně (směrem k tělu) od 1. LL k 10. LL; 
u čeledi Charadriidae (rod Charadrius a Pluvialis) začíná výměna 
současně u 1. a 10. LL a postupuje z obou stran ke středu loketní části 
křídla. 

TL: Tato pera mají odlišnou funkci než letky, bývají většinou 
vyměňována 2× do roka obdobně jako drobná obrysová pera a sled 
jejich výměny nemá přesné pravidlo. 

OP: Výměna zpravidla začíná u středových párů (1. nebo 2. OP), potom 
postupuje k okraji ocasu (tj. centrifugálně), přičemž často vypadne 
jako poslední 5. pár. Časově spadá proces pelichání OP do období 
výměny RL. 

 Ze severní polokoule táhnou některé druhy bahňáků (nebo 
geografické variace téhož druhu) do blízkých, jiné do značně vzdálených 
zimovišť. Ve vztahu k hnízdnímu období obnovují dospělí ptáci letky: 

a) Ihned po vyhnízdění před odletem z hnízdiště; 
b) teprve po příletu do zimoviště. 

 Mezi těmito dvěma extrémy existují přechodné stupně, bližší si 
ukážeme dále na konkrétních příkladech. Podobně je tomu u mladých 
ptáků, mezi nimiž někteří dálkoví migranti začínají pelichat letky již 
krátce po příletu na zimoviště, tedy ve stáří jen 4-5 měsíců. 

 Do následujícího přehledu jsem zařadil 16 nejčastěji chytaných 
druhů. 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 

 Dospělé čejky začínají pelichat velká pera na hnízdišti zpravidla od 
začátku VI podle průběhu hnízdění (v období vodění kuřátek 
nepelichají). Pelichání končí v IX-X. Ptáci tedy aktivně pelichají i za tahu, 
což můžeme i u nás u první tahové vlny čejek v VII a zač. VIII u letících 
ptáků dobře pozorovat. Čejky, které naší krajinou protahují často 
v početných hejnech v X, mají opeření již nové. 

 Mladé čejky hnízdí již ve 2. kalendářním roce života (2K) a pelichají 
ve stejném období jako ptáci starší (+2K) ihned po dosažení vzletnosti 
mláďat. 

 Na jaře mají obě věkové kategorie RL mírně otřelé a přestože je 
mladí ptáci nosí o něco déle, není toto měřítko pro určování stáří 
směrodatné. Při něm se lépe uplatní formule křídla a kresba na špičce 
vnější (10.) RL. 
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Kulík říční (Charadrius dubius) 

 Staří ptáci pelichají RL od VII do XI. Mladí ptáci neobnovují RL na 
zimovišti, proto je mají po příletu na hnízdiště na jaře oproti adultům 
více otřelé, zejména vnější. 

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 

 U tohoto druhu se v Evropě uznávají 2 geogr. variace: Západní 
(atlantickou) oblast obývá Ch. h. hiaticula, severní Evropu a Sibiř menší a 
tmavší Ch. h. tundrae. Jakkoliv se jeví přechod mezi oběma subspeciemi 
plynulý, obě se podstatně liší ve strategii pelichání. 

 U jihozápadní populace pelichají adulti RL na hnízdišti od konce 
VII do X, často s přerušením. Mladí ptáci nepelichají letky na zimovišti, 
nýbrž až za cca 12 měsíců ve 2. kal. roce po vyhnízdění od VII do X (jako 
adulti). 

 U arktické populace pelichají adulti RL až na zimovišti. Někteří 
s ním začnou již v X, pelichání přeruší a dokončí ho v II-IV. Jiní 
prodělávají výměnu RL plynule bez přerušení. Mladí ptáci vyměňují RL 
od XII-I do IV ve 2. kal. roce života. 

 Obecně by tedy měli mít příslušníci jihozápadní populace na jaře 
RL mírně otřelé, arktické populace zcela nové. Stáří lze na jaře stanovit u 
Ch. h. tundrae jen v případě, že má chycený pták patrný rozdíl 
v opotřebení vnitřních a vnějších RL jako následek přerušení pelichání (= 
+2K). Zároveň by bylo žádoucí vyzkoušet, zda může být vodítkem také 
opotřebení TL, které vyměňují adulti na zimovišti 2×. Mladí ptáci pouze 
jednou na začátku pelichání RL, měli by je proto mít na jaře více otřelé. 

Jespák malý (Calidris minuta) 

 Podle Stresemannových pelichají adulti RL „velmi brzy po (někdy 
již před) příletu na zimoviště“ a tento proces trvá 3-5 měsíců. Mladí ptáci 
rovněž pelichají RL na zimovišti. S jejich výměnou začínají většinou v ½ 
XII, tedy za 4,5 až 5 měsíců po dosažení vzletnosti, a pelichání ukončí 
těsně před odletem na hnízdiště v IV nebo zač. V. 

 Tuto informaci upřesňují PRATER et al. (1977). Podle nich je u 
adultů období pelichání proměnlivé v různých oblastech zimování a může 
být také na libovolnou dobu přerušeno. Podobně je tomu u mladých 
ptáků, u nichž však nepelichají všechny RL všichni, nýbrž menšina (ve 
vých. Africe méně než 20 %) vymění časně zjara jen vnější RL. V oblasti 
Středomoří zřejmě někteří juvenilové nepelichají RL vůbec. 

 Co z těchto zjištění vyplývá pro naše kroužkovatele? Pokud má 
chycený pták na jaře všechny RL nové, nelze podle nich jeho stáří 
stanovit. Pokud by však měl všechny RL silně otřelé nebo byl patrný 
kontrast mezi starými vnitřními a novými vnějšími RL, mělo by se jednat 
o mladého ptáka (2K). 
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Jespák obecný (Calidris alpina) 

 Tento cirkumpolárně rozšířený druh vytváří několik geografických 
variací. V severní Americe a v Asii hnízdí v arktické tundře, v západní 
Evropě dosahuje jižním směrem až na jižní pobřeží Baltického a 
Severního moře. Průběh tahu a polohu zimovišť části populace nominální 
subspecie tohoto hojného a známého druhu zevrubně popisuje příspěvek 
H. Meltofta∗. Stručnou zmínku o pelichání doplňují následující údaje 
Stresemannových. 

 Příslušníci arktické populace začínají pelichat RL již bezprostředně 
po vylíhnutí mláďat a hnízdiště opouštějí zpravidla až tehdy, když jim 
doroste 10. RL. OP pelichají centrifugálně v rychlém sledu za sebou 
v době, kdy obnoví 6. nebo 7. RL 

 Mladí ptáci se rozmnožují (na rozdíl od Jespáka křivozobého) již ve 
2. kal. roce, kdy se navracejí ze zimoviště na hnízdiště s původními 
juvenilními letkami. Jejich výměna začíná až v VII při hnízdění. Z toho 
vyplývá, že se na jaře odlišují staří ptáci (+2K) od loňských (2K) podle 
stupně opotřebení RL, zejména vnějších. (Naši kroužkovatelé se však, 
bohužel, zjara jen výjimečně s tímto druhem setkávají při odchytu). 

 H. Meltofte uvádí, že sibiřská populace C. a. alpina začíná pelichání 
na hnízdišti a dokončí ho během tahu v VIII-IX. U dálkových migrantů je 
obvyklé, že na období tahu výměnu RL přeruší. S tímto případem jsme se 
setkali při odchytu bahňáků na východním Slovensku 20.08.1979. Jeden 
adultní jespák ob. přerušil pelichání RL po výměně 4. RL, která ještě 
znatelně dorůstala. Zbývající 5.-10. RL, LL a OP byly staré. Téhož dne 
jsme však chytli další 3 adultní ptáky, kteří vykazovali v ruční části křídla 
různý stupeň aktivního (=probíhajícího) pelichání. RL měli obnovené po 
3., 6., resp. 7. RL. V daném případě se lze stěží domnívat, že by se mohlo 
jednat o ptáky různého původu s rozličnou strategií migrace a pelichání? 

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 

 Dospělí ptáci pelichají RL, LL a OP na zimovišti. Tam také v rychlém 
sledu vyměňují TL a to 2×: První výměna začíná se začátkem pelichání RL 
(1. RL). Opotřebené TL svatebního šatu jsou nahrazeny TL klidového 
(zimního) šatu. Poté, co doroste 10. RL, začíná nová obnova TL – 
hnízdního šatu. První nahrazená TL však zpravidla postrádá rezavé 
zbarvení. Výměna OP probíhá ve sledu: 1-2-3-6-4-5. Zhruba v době, kdy 
dorůstá poslední pár (5. OP), je znovu obnoven středový pár (1. OP). 

 Mladí ptáci setrvávají po celý 2. kal. rok na zimovištích v tropech a 
na hnízdiště se poprvé navracejí až na jaře ve 3. kal. roce. Tomu je 
přizpůsobeno i pelichání. RL začínají poprvé pelichat od konce XII v 1. 
kal. roce, tj. zhruba již po 5 měsících od doby, kdy jim vyrostly. Výměna je 
značně pomalá a protáhne se někdy až do VII. Zároveň ptáci získají 2. 
klidový šat. Další výměna RL začíná v říjnu 2. kal. roku a tím se shoduje 
s pelicháním RL adultů. TL pelichají u mladých ptáků poprvé krátce před 

                                                 

∗ Záhady kolem jespáka obecného, orig.: MELTOFTE, H., 1991: The Northern Dunlin 
Puzzle. Bulletin WSG 62 (August 1991): 15-16. Překlad P. Žďárka obsahuje 3. bod 37. 
zprávy Skupiny pro výzkum bahňáků v Československu. 
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vypadnutím 1. RL a znovu před dokončením zmíněné pomalé výměny RL. 
Obdobně brzy začíná na zimovišti výměna OP ve stejném sledu jako u 
adultů. Není však známo, zda se ke konci pelichání OP znovu obnoví 
středový pár. 

Jespák bojovný (Philomachus pugnax) 

 Pelichání tohoto druhu s výrazným sexuálním dimorfismem má 
řadu zvláštností. Podrobně se jimi zabývali Stresemannovi. Jejich závěry 
lze shrnout takto: 

RL:  Ad. samci (MM) pelichají před odletem na zimoviště v VII až VIII/IX; 

 Ad. samice (FF) pelichají teprve na zimovišti v X-I; 

 Mladí MM začínají pelichat poprvé až ve 2. kal. roce obdobně jako ad. 
MM od VII; 

 Mladé FF: Kdyby měly obnovovat letky ve stejnou dobu jako ad. FF, 
musely by    obrovskou vzdálenost do zimoviště v jižní 
Africe a zpět (táhnou totiž dále na   jih než MM) absolvovat 
s původními letkami 3×. Na základě malého počtu   dokladů 
se jeví, že začínají vyměňovat RL a OP již krátce po dosažení  
  vzletnosti v VII nebo VIII. 

 Prater et al. uvádějí pro mladé ptáky bez rozlišení pohlaví, že na 
zimovišti vyměňuje méně než 10 % jedinců v II-V pouze vnější RL a že 
někteří mohou dokonce pelichat úplně. 

TL: Ad. MM je vyměňují podobně jako ostatní drobné peří 3× do roka: 
VII-VIII, XII, II-III. 

 Ad. FF rovněž pelichají TL 3× do roka, jejich výměna je však oproti 
MM mírně časově posunuta: IX-X, XII-I, III-IV. 

 Mladí ptáci končí první výměnu TL a obrysového peří v XI. Podruhé 
pelichají TL (a obrysové peří) koncem XII nebo v I. Někteří z nich 
mohou předtím nebo až poté co dolétnou do palearktidy vyměnit TL 
dokonce potřetí. TL této generace jsou potom více méně příčně 
pruhované. 

 Zde stojí připomenout, že TL bývají vyměňovány v nepravidelném 
sledu, přičemž vnější TL (= 11. LL) vypadává vždy poslední. 

OP: Ad. MM vyměňují všechny OP v rychlém sledu současně s výměnou 
RL, tedy od VII. Krátce před nebo během jarního tahu pelichají 1.-3. 
OP (někdy i více párů) podruhé. Tato pera nejsou zpravidla šedá, 
nýbrž nápadně pruhovaná. Po příletu na hnízdiště již žádná OP 
nedorůstají. 

 Ad. FF: Pelichání OP začíná pravděpodobně při růstu 7. RL (zhruba 
v XI). Druhé pelichání OP začíná v III. Zpravidla je při něm nahrazen 
1. a 2. pár (mnohdy i další) pruhovanými pery další generace; 
dochází k tomu před započetím tahu. 

 Mladí ptáci obnovují v 1. zimě pouze 1 nebo 2 středové páry v lednu, 
kdy pelichají do 2. klidového šatu. Ostatní pera juv. ocasu přetrvávají 
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až do konce léta 2. kal. roku, kdy jsou nahrazena současně 
s pelicháním RL. 

  Z uvedeného nástinu vyplývá, že zejména při jarním odchytu 
se mají možnost naši kroužkovatelé dokonale „vyřádit“ (jen kdyby se 
nechytalo tolik ptáků najednou a většinou jen v noci!?). 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

 Dospělí ptáci pelichají RL podle Pratera et al. různě: Mnozí začnou 
v VIII/IX a po přerušení pelichání dokončí do III. Do východní Afriky 
však přilétá většina ptáků se všemi RL starými a přepelichá je zde 
v období od X do I (III). 

 Mladí ptáci rovněž pelichají RL různě. V tropech a na jižní 
polokouli pelichají všichni a většina obnovuje LL v I-IV, avšak malé % 
ptáků může vyměnit jen vnější RL. Na jaře je lze proto rozlišit pouze 
v případech, kdy je buď patrný nápadný kontrast mezi starými vnitřními 
a novými vnějšími RL nebo kdy si zachovají některou nepřepelichanou TL 
nebo OP. 

 Staří pisíci u nás v létě protahují značně brzy. Mám však zato, že 
jsem měl v ruce ptáka s pelichajícími RL. 

Vodouš bahenní (Tringa glareola) 

 Patří u nás mezi hojně protahující druhy. Strategie pelichání se u 
jednotlivých populací značně liší. 

 Dospělí ptáci ze Skandinávie (západoevropská populace) táhnou na 
zimoviště v severozápadní Africe pomalu. Na odpočinkových místech 
v Evropě (např. jihofrancouzském Camargue) jich většina začne pelichat 
vnitřní RL. Po 5. nebo 6. RL pelichání přeruší a dokončí ho až na 
zimovišti do ledna. Naproti tomu ptáci ze vzdálených oblastí Sibiře, kde 
hnízdní vzhledem ke klimatickým podmínkám později, táhnou na 
zimoviště v rovníkové Africe rychleji a teprve tam začnou pelichat. 
Výměnu letek mohou i tam na nějaký čas přerušit. Přerušení se může 
týkat i LL, čímž vznikne nápadný kontrast nových – starých – nových 
letek. Dospělí ptáci vyměňují na zimovišti středové páry OP (1. a 2., 
vzácně 3.) dvakrát. Pera jsou podruhé vyměňována často v době, kdy 
vnější OP (4.-6. pár) dosud ještě dorůstají. 

 V názoru na úplné pelichání  m l a d ý c h  ptáků se Stresemannovi a 
Prater et al. poněkud liší. Stresemannovi uvádějí, že mladí Vodouši 
bahenní také úplně pelichají na zimovišti před jarním tahem a že všechny 
TL a OP obnovují pouze jednou. Prater et al. se naproti tomu zmiňují, že 
mnozí ptáci, zejména na jih od rovníku, obnovují pouze vnější RL v I-V. 
Pro nás z toho plyne, že bychom mohli takové jedince na jaře rozlišit 
právě podle rozdílu ve stupni opotřebení vnitřních a vnějších RL (ten 
může vzniknout při přerušení výměny RL i u starých ptáků, ale není tak 
nápadný). Pokud by měl chycený pták na jaře silně otřelé zejména vnější 
RL, je to zase mladý ex. (2K), který je na zimovišti nevyměnil. 

 K velkému překvapení, které potvrzuje teorii Pratera et al., došlo, 
když jsem v KS v Praze vypisoval údaje o kroužkovaném Vodouši 
bahenním (Z 679471). Š. Danko chytl 3.8. 1991 mladého ptáka (1K), který 
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byl 11.01.1992 kontrolován v Zimbabwe (18.08 S; 30.07 E). Na 
jihoafrickém zimovišti byl pořízen záznam pelichání RL: 06N302. Lze ho 
interpretovat tak, že měl 1.-6. RL staré, 7.-9. RL nové a 10. a 11. RL staré. 
Mladý pták tedy jednoznačně vyměňoval pouze vnější RL (od 7. RL), jak 
bylo shora uvedeno. 

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 

 Podobně jako u Vodouše bahenního existují 2 strategie pelichání 
dospělých ptáků. Podle Pratera et al. začnou všichni ptáci pelichat 
koncem VII – zač. VIII. Jedna skupina pelichání přeruší během migrace 
v mírném pásmu a dokončí ho na zimovišti v tropech v XI-XII. Druhá 
skupina dokončí pelichání na severu před odletem na zimoviště. 

 Mladí ptáci na zimovišti nepelichají velká pera a proto mají 
zejména vnější RL na jaře více otřelé. 

 Naše území se nachází na hranici areálu hnízdního rozšíření druhu 
a na mnohých místech tito ptáci též zimují. Vlastní zkušenosti ukazují, že 
adulti se dostavují na letní odpočinková místa již v první ½ VI a ihned 
začnou úplně pelichat. Pelichání dokončí v srpnu, kdy se většina posune 
dále na svá zimoviště, někteří zůstanou přes zimu. 

 Případ dálkového migranta s přerušeným pelicháním RL i LL jsme 
zaznamenali 1. září 1981 na východním Slovensku (RX 22201). V levém 
křídle měl 1.-7. RL nové, 8.-10. RL staré. V pravém křídle 8. RL dorůstala, 
9. a 10. byly staré. V loketní části křídla byly 1.-5. LL nové, 6.-10. LL staré. 
Středový pár OP byl určitě nový. Pták byl ve výtečné tělesné kondici, vážil 
118 g. 

 Na závěr aktuální poznatek od Hradce Králové. 22.6.1992 jsme s V. 
Kozou chytli na cukrovarských bazénech 7 adultních Vodoušů krop., 2 
z nich „+4K“ (retrapové). Tři dosud nezačali pelichat RL, LL a OP (1× pel. 
TL a reparace OP), 2 začali pel. RL (4.-10. RL, resp. 5.-10. RL staré) a 1 
z nich též TL a 1. pár OP, zbývající 2 měli pokročilejší výměnu RL (pouze 
7.-10. RL staré) a jeden z nich pelichal OP. Žádný dosud nezačal 
s výměnou vnějších LL (1.-10. LL). Na lokalitě se v tu dobu zdržovalo asi 
10 Vodoušů krop. Hmotnost chycených ptáků se pohybovala v rozmezí od 
82 do 110 g. 

Vodouš rudonohý (Tringa tetanus) 

 Staří ptáci západopalearktické populace pelichají RL v VII-X, 
východopalearktická populace ho dokončí (po přerušení?) až v únoru na 
zimovišti. Mladí ptáci mají RL na jaře více otřelé. Pokud si uchovají přes 
zimu některou TL, ta má vlivem opotřebení charakteristicky vykrajovaný 
lem. 

Vodouš šedý (Tringa nebularia) 

 Dospělí ptáci úplně pelichají od VII do XI (zřejmě i za tahu a na 
odpočinkových místech). 

 Mnozí mladí ptáci ve východní a jižní Africe vymění v II-V vnější RL. 
Na jaře lze proto tyto ptáky kategorie „2K“ určit podle nápadného 
kontrastu mezi otřelými vnitřními RL a novými vnějšími RL. Pokud na 
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zimovišti nevymění středový pár OP, jsou silně otřelá. Všichni mladí ptáci 
však netáhnou na hnízdiště. Ti, co zůstanou v jižnějších zeměpisných 
šířkách v zimním šatě, začínají pelichat letky poněkud časněji než adulti. 

 Zajímavý případ jsem zaznamenal 4.8.1982 u cukrovaru 
v Syrovátce (HK). Aktivně pelichající Vodouš šedý (H 62399) kat. „2K“ 
měl v ruční části křídla letky dokonce tří generací! 1. a 2. RL byly nové, 3. 
= 2/3, 4. = pisk, 5. = juvenilní (velmi otřelá), 6.-10. RL = staré po zimní 
výměně. Bez zajímavosti nebyl ani stav ostatních letek a OP. LL: 1.-6. = 
staré, 7.-9. = nové. TL: nové. OP: 1. = 2/3 nová, 2.-6. = stará (juvenilní). 
(Jinak je dlužno poznamenat, že převážnou většinu v létě chycených 
Vodoušů šedých tvoří juvenilové). 

Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 

 Staří ptáci pelichají RL od konce VII do IX. Mladí ptáci neobnovují 
RL na zimovišti a proto je mají koncem jara značně otřelé právě tak jako 
středový pár OP. 

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 

 Staří ptáci pelichají RL od VII do X. Mladí ptáci mají na jaře silně 
otřelé RL a většina je začíná vyměňovat již v V-VI. 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 

 Stresemannovi (1966) se o pelichání tohoto druhu podrobně 
nezmiňují, rovněž Prater et al. (1977), kteří navíc konstatují nám důvěrně 
známou zkušenost, že se v otázce určování stáří jedná o „obtížný druh“. 
Glutz v. B. et al. (1977) se z větší části odvolávají na výsledky velice 
podrobného výzkumu provedeného OAG Monster (1975). Proto se budu 
v tomto případě držet také jen těchto výsledků. 

 V letech 1969-1974 bylo na kalištích u Münsteru (viz 35. zprávu 
Skupiny, str. 10) chyceno celkem 1289 bekasin otavních, z nichž byly 
stovky mj. podrobně vyšetřeny na stav a průběh pelichání. Z rozsáhlého 
materiálu se do tohoto příspěvku pokusím shrnout jen základní 
poznatky. 

 S t a ř í   p t á c i .  Pelichání RL zřejmě začíná na hnízdišti nebo 
v jeho blízkosti, za tahu bývá přerušeno. Začíná zřejmě značně brzy, 
možná již koncem VI a přísně descendentní postup výměny RL se může 
protáhnout až do konce X. Výměna RL nám proto bezpečně prozradí 
starého ptáka. (Vlastní zkušenost: 20.8.1985 chycena v okrese Martin 
bekasina „+1K“ dokončující výměnu 10. RL). 

 LL jsou obnovovány svérázným způsobem, jejich výměna probíhá 
všeobecně velmi rychle a je dokončena téměř vždy dříve než doroste a 
zrohovatí poslední RL. Zvláštní postavení má 1. LL (vnější), která 
vypadává vždy nejdříve a často zcela doroste dříve než začne výměna 
ostatních LL. Ty potom pelichají buď v rychlém sledu ascendentně (k 
tělu), přičemž bývá výměna jen vzácně přerušena, ale ve většině případů 
je způsob pelichání zcela originální a u jiných druhů bahňáků dosud 
nezjištěný. Totiž 2.-10. (11.) LL vypadnou zcela najednou (synchronně). 
Tomuto procesu předchází synchronní obnova příslušných svrchních 
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velkých (= loketních) křídelních krovek (KK). Spodní velké KK jsou v té 
době dosud zachovány a tak spolu s novými svrchními KK zastávají 
alespoň částečně funkci nosné plochy křídla, přestože je manévrovací 
schopnost ptáka nesporně omezena. (Vzpomínám si na jediný takový 
případ na přehradě Rozkoš, kdy jsme byli totální absencí LL šokováni). 

 TL pelichají v rychlém sledu na počátku výměny RL, vzácně mohou 
vypadnout také najednou. Jsou dorostlé zpravidla před začátkem výměny 
LL. 

 Výměna OP začíná za normálních okolností ještě před vypadnutím 
2.-10. (11.) LL (kdy je pelichání RL asi v ½) a také je před jejich 
obnovením dokončena. OP často vypadnou současně všechna, středový 
pár však dorůstá nejrychleji. 

 M l a d í   p t á c i .  Všechny tohoroční bekasiny otavní (kat. „1K“) 
pelichají v létě a na podzim kromě obrysového peří pouze TL (vnitřní 11.-
15. LL). Často vypadne více per najednou, v mnoha případech však 
zůstává 11. LL stará. 

 Podle zkušeností z Münsteru obnovila do konce října přibližně jen 
1/3 mladých ptáků OP. Nejdříve vypadává středový pár, často je obnova 
OP současná a obdobně jako u adultů dorůstá středový pár nejdříve. 

 V praxi je třeba pamatovat na to, že bekasina pelichající ocas 
nemusí být dospělá! 

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 

 Téměř každý rok se podaří několik málo ptáků chytit, vesměs 
mladých a koncem léta. Jarní výskyt je vzácný, ale šance na chycení 
relativně krotkého ptáka zde je. 

 Podle Stresemannových pelichají mladí ptáci na zimovišti těsně 
před odletem na sever a proto se domnívají, že ptáci, u nichž byla 
nalezena známka dosud neukončeného pelichání RL nebo obrysového 
opeření, jsou pravděpodobně mladí ve 2. kal. roce (2K). 

 Prater et al. tuto skutečnost nemohli na malém počtu zkoumaných 
jedinců prokázat a uvádějí, že mladí ptáci zřejmě táhnou na jaře na 
hnízdiště s nepřepelichanými silně otřelými RL. 
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Fotoreportáž: hnízdění Pisily čáponohé 
 

Pavel Ondra 

 
 
 
Pisilu čáponohou (Himantopus himantopus) lze stále považovat za 
vzácného příslušníka naší avifauny. Pozorování těchto exoticky 
vyhlížejících ptáků je nevšedním zážitkem samo o sobě. Měl jsem to štěstí 
pozorovat téměř od samého počátku a pořídit fotodokumentaci z 
úspěšného hnízdění pisil v roce 2007 na jedné malé lokalitě na 
Znojemsku. 
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem našeho zpravodaje zde 
uvedu pouze základní údaje doplněné velmi omezeným množstvím 
fotografií, podrobnější informace a kompletní fotodokumentaci budete 
mít v případě zájmu možnost shlédnout na podzimní členské schůzi 
SVOBu. 
 
19.5. 2007 
Úvodem je třeba říci, že hnízdo, pokud se tomu tak vůbec dá říci, bylo 
založeno na malém bahnitém poloostrůvku v těsném sousedství menší 
kolonie Racka chechtavého (70 – 80 ex.), která se svou početností 
bystrých očí starala o hlídání. Nechtěl jsem ani věřit svým očím, když 
jsem  poprvé spatřil pisilu sedící na hnízdě, v němž, jak jsem později 
zjistil, bylo již sneseno jedno vejce. 
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20.5. 
Prvořadou zásadou pro mě bylo nenarušit hnízdění, proto jsem se držel 
v dostatečné vzdálenosti s vědomím, že kvalita fotodokumentace bude 
nižší. Po několika návštěvách jsem se to snažil eliminovat zakoupením 
výkonnějšího objektivu. Přestože se pisily v době sezení na vejcích snažily 
chovat tiše a nenápadně stejně jako já, nevyhnul jsem se občasným 
nadávkám z jejich strany v letové fázi. Na hnízdě se v sezení střídali oba 
rodiče, v době mých návštěv měl převahu sameček. Občas nechali vejce 
provětrat a sami absolvovali krátkou procházku spojenou někdy i 
s prolétnutím.  
Velkým překvapením byl pro mě svatební rituál zakončený pářením. 
Bohužel na focení byly velmi špatné podmínky. 
 
21.5. 
Na hnízdo přibylo druhé vejce, v těsné blízkosti hnízda se pohybovali 2 
Jespáci malí, pisilám evidentně nevadili, jen sameček se na ně shora díval 
pohledem přísného učitele. 

 
24.5. 
Po dobu mé kratší návštěvy se sameček nemínil zvednout a opustit 
hnízdo. 
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25.5.  
Snůška kompletní, na hnízdě jsou všechna 4 vejce. Pisily si na mě zvykly 
natolik, že nenadávaly ani při letu nade mnou.  

 
 
Před dalším zasednutím vejce vždy počítaly a obracely. 
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27.5., 31.5., 4.6. 
Obrázek stále stejný, pár se střídá na hnízdě, 2. partner kontroluje situaci 
z větší vzdálenosti, většinou z řidšího loňského porostu. Legrační je jejich 
skládání nohou při sedání na hnízdo, připomíná sklápění závor u 
železničního přejezdu. 
 

 
8.6.  
Porost kolem hnízda vyrostl natolik, že na hnízdo už není vidět. 
 
9.6. 
Odjezd do Dunajské delty. Předpokládané líhnutí kuřat jsem vypočítal na 
12. - 13.6. Dokumentaci vylíhnutých kuřat zajistil kolega Jindra Mikeš. 

 
 
13.6. 
Všechna 4 kuřátka se dobře vylíhla. Chování obou pisil se výrazně 
změnilo, z předchozích „tichých“ ptáků se stali draci, kteří velmi 
agresivně a hlučně odháněli všechno živé z blízkosti mláďat. Toto chování 
zvolna ustávalo až v době, kdy byla mláďata schopna se sama bránit. 
 
25.6. 
První návštěva po návratu z delty. Mladé pisily se obtížně hledají ve 
vzdálenějším suchém porostu, ale nakonec jsem se všech 4 dopočítal. 
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27.6. 
Mladé pisily už začínají žít „na vysoké noze“, pilně sbírají hmyz a rostou 
jako z vody, staří stále hlídají jako čerti. Nevadí jim jen ptáci, které už 
mláďata přerostla (kulíci, konipasi). 

 
6.7. 
Velikostně se začínají mladé pisily blížit dospělým, začínají procvičovat 
křídla a vzlétají několik desítek cm nad zem. Rodičovská péče skončila. 
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10.7. 
Všechno OK. 

 
14.7. 
Nic nového – rostou před očima. 
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23.7. 
Hned po příjezdu mi kompletní rodinka předvedla letecký den, mladí už 
nezůstali za dospělými v ničem pozadu.  
 
Ani sběr potravy neprobíhal tak intenzivně, dokonce i mladí odpočívali a 
podřimovali. Mladým se už „zapalují lýtka“. 
 

 
 
Při další návštěvě 27.7. ani později už pisily na lokalitě nebyly zjištěny.  
 


