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Jespák rezavý (Calidris canutus) přistávající na nádrži Rozkoš po úspěšném vyhnízdění na Tajmyru,
doprovodná ilustrace k článku na stranách 37–41 tohoto časopisu, malba: Martina Nacházelová.

4

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Vanellus 11

Slovo úvodem
Vojtěch Kubelka

Pokud bych měl provádět volbu editora („editor‘s
choice“) o nejzajímavější článek letošního čísla a
čtenář měl jen omezené množsví času, tak
doporučím přečtení článku o vyhynulých
bahňácích světa. Příspěvek nám představuje
množství napínavých příběhů se smutným
koncem, odehrávajících se zejména na tropických
ostrovech dalekých krajin, ale poučení si odnese i
český příznivec bahňáků. Za přečtení však
rozhodně stojí všechny články tohoto časopisu!
Jako obvykle, Vanellus 11 začíná
každoročními příspěvky o našem bahňákářském
víkendu a zajímavostech z mezinárodní
bahňákářské konference, tentokrát z Islandu,
„země ohně a ledu“. Následuje výběr zajímavých
pozorování bahňáků z roku 2015 a kroužkovací
zpráva za rok 2014.
Tradiční příspěvek o průtahu vybraného
druhu územím ČR je letos zaměřen na jespáka
křivozobého (Calidris ferruginea). Následně je
podrobně zpracován novodobý výskyt jespáka
rezavého (Calidris canutus) v ČR, našeho
největšího jespáka vůbec. Jak jste si již jistě
všimli, článek je podpořen jedinečnou malbou naší
dvorní malířky bahňáků.
Mapovatelé čejčích hnízdišť, díky jejichž
aktivitám nyní na řadě lokalit po celé ČR funguje
vhodné agro-environmentální opatření pro čejku
chocholatou na orné půdě, mohou své výsledky
z roku 2015 porovnat s ostatními. A mohou být
právem pyšní na ochranářské úspěchy, kterých by
nebylo možné dosáhnout bez nezištné pomoci
stovek dobrovolníků po celé vlasti.
Přestože je břehouš černoocasý (Limosa
limosa) u nás velmi vzácným obyvatelem dnes již
jen jihočeských luk a polí, v terénních

ornitologických denících na jihu Čech existovaly
dosud nezveřejněné zajímavé údaje o velikosti
vajec břehoušů, které bylo možné na dalších
stránkách časopisu Vanellus 11 porovnat
s několika zahraničními populacemi tohoto
nápadného druhu bahňáka. Na již zmíněný pěkný
souhrnný výčet druhů bahňáků, kteří již bohužel
nezahřívají své snůšky, nebrání mláďata a
v přírodě je již nemůžeme potkat, navazuje
příspěvek shrnující aktuální situaci výskytu
bahňáků ve slezském regionu.
Vanellus 11 uzavírají čtyři příspěvky
popisující nejzásadnější zjištění aktuálních
bahňákářských výzkumů, od komparativní studie
inkubačních rytmů bahňáků, která vedla
k prestižní publikaci, přes ochranářské aktivity
zacílené na charismatického jespáka lžícozobého
(Calidris pygmaea), nečekanou polygynii u
břehouše černoocasého, až po nová upřesnění
příbuznosti jednotlivých druhů kulíků. Poslední
stránky letošního časopisu jsou věnovány dvěma
fotografickým příspěvkům, jak z jižní Floridy, tak
z jižní Moravy.
Na tomto místě bych moc rád poděkoval
všem, bez nichž by Vanellus 11 nemohl
vzniknout, případně nevypadal tak, jak vypadá.
Vedle autorů všech článků jsou to zejména
Veronika Zavadilová a Martina Nacházelová. Rád
bych rovněž poděkoval recenzentům jednotlivých
článků, letos to jsou: J. Havlíček, M. Sládeček a
J. Vlček.
Rád bych zdůraznil několik významných
baňákářských aktivit v uplynulém období. Po
intenzivních terénních pracech během hnízdní
sezóny proběhl dne 6. 9. 2016 třetí ročník
Světového dne bahňáků („World Shorebirds
Day“). Oslavy jedinečnosti bahňáků se nesly
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především ve znamení sčítání bahňáků ve dnech
2.–6. 10. 2016. Do databáze ČSO (www.birds.cz)
bylo zadáno 241 záznamů bahňáků od 50
pozorovatelů, což je o něco málo méně než
v loňském roce. Na území ČR bylo během pěti
dnů zjištěno 22 druhů bahňáků, včetně např.
vodouše štíhlého (Tringa stagnatilis).
Vedle tradičního setkání členů SVOB
proběhla v září 2016 jako každý rok mezinárodní
bahňákářská konference International Wader
Study Group, tentokrát na jihu Irska, kde česká
delegace nemohla chybět. Konference se aktivně
zúčastnili čtyři členové SVOB, podrobněji bude o
celé akci referováno v dalším čísle časopisu
Vanellus. Nyní však již myšlenky každého
bahňákáře mohou utíkat ku Praze, kde proběhne
celosvětové bahňákářské setkání ve dnech 15.–18.
září 2017. Přípravy jsou v plném proudu a pokud
máte chuť pomoci, určitě se neváhejte ozvat.
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Při pohledu do databáze ornitologických
pozorování ČSO (www.birds.cz), ale zejména při
cílených pochůzkách naší polo-zimní krajinou, je
zřejmé, že nás všichni bahňáci neopustili. Stále
teplejší zimy umožňují více a více bahňákům od
nás odlétat později, případně přilétat dříve, nebo
se dokonce pokusit o přezimování. A je dost
možné, že nás v zimních měsících čekají nečekaná
setkání s různými druhy bahňáků. V následujícím
čísle našeho časopisu právě plánujeme v rámci
celé ČR podrobně pokrýt problematiku zimování
bahňáků.
Kromě bilancování nad uplynulou sezónou
a psaním odborných publikací tedy nenechávejme
v zimě dalekohled v nečinnosti, ale zkusme u nás
objevit zimující kolihy velké, vodouše kropenaté,
slučku malou nebo třeba i jespáka obecného...

Jespák obecný (Calidris alpina) bez zjevného omezení dne 1. 1. 2009 na Rozkoši, foto: Jaroslav Vaněk.
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Bahňákářský víkend 2015
Jana Hronková

Poté, co se dva roky po sobě tradiční schůze
SVOB uskutečnila ve východních Čechách, se
letos organizátoři rozhodli pro malebný kraj
zrajících hroznů, a to pro jižní Moravu. V Lednici,
kde jsme bahňákářský víkend strávili, právě
probíhaly první ochutnávky burčáku. Schůze se
totiž konala 11.–13. 9. 2015, tedy v době
vinobraní. První členové dorazili do kempu
Apollo v pozdních pátečních hodinách a stačila
nám na celý pobyt jedna chatka. V té jsme se
pohodlně uložili buď do postelí, nebo na zem.
V sobotu ráno jsme se po snídani vydali do
terénu. Nejprve jsme se zastavili v NPP Pastvisko
u Lednice, kde na nás čekal místní ornitolog
Vlastimil Seifert. Ten strávil celou noc chytáním,
a tak se nám ráno mohl pochlubit svým úlovkem.
Zblízka jsme se tedy mohli pokochat pohledem na
jespáka malého (Calirdis minuta), vodouše šedého
(Tringa nebularia), bekasinu otavní (Gallinago
gallinago) nebo na ledňáčka říčního (Alcedo
atthis). Potom jsme se přesunuli k Lednickým
rybníkům, kde se všichni chopili dalekohledů a
pečlivě prohledávali obnažené břehy. Viděli jsme
mnoho volavek, kormoránů i orly mořské
(Haliaetus albicilla). Bohužel, bahňáci nebyli
naprosto žádní. Po obědě, který proběhl
v nedaleké hospodě, jsme pokračovali v objíždění
a pozorování rybníků. Bohužel bahňáci se nám
stále vyhýbali. Žádní nebyli ani na tradičních
schodech severního břehu Střední Novomlýnské
nádrže u Strachotína. Nakonec jsme z ptačí
pozorovatelny u NPP Pastivsko přeci jen viděli
jednoho vodouše šedého, který se obezřetně
procházel mezi volavkami stříbřitými (Egretta

garzetta). Někteří z nás si ještě cestou do kempu
zakoupili burčák a pak už se blížil čas schůze. Ta
se odehrávala přímo v kempu Apollo, kde Vojta
domluvil soukromí v jedné části hospody. Začátek
schůze byl o chvíli odložen, neboť se ještě čekalo,
až dorazí zbytek ohlášených členů. Když jsme byli
kompletní, proběhla vlastní devátá členská schůze
SVOB, jejíž podrobný průběh si můžete přečíst
zde (http://svob.czweb.org/data/data/zapisy/zapis9
schuze2015.pdf).
Po ukončení schůze se členové odebrali na
večeři, kterou nám i ostatním hostům připravili
v kempu. Po jídle následovalo promítání fotografií
ze zahraničních cest. Toto promítání zahájil Ešus
se svým povídáním o expedici na dálnou Čukotku
v roce 2015, poté se stejným tématem zabýval i
Vojta a svými fotografiemi a vyprávěním o Rusku
(tentokrát Karélie a poloostrov Kola) zakončil
promítání Kuba. Zbytek večera jsme pak strávili
povídáním a popíjením v naší chatce. Letošního
podzimního bahňákářského víkendu a schůze se
navzdory očekávané masivní účasti moravských
bahňákářů celkem zúčastnilo nakonec pouze sedm
členů SVOB: J. Hronková, V. Kubelka,
M. Nacházelová, P. Ondra, M. Sládeček, M. E.
Šálek a J. Vlček, dále dva příznivci bahňáků I.
Freiberga a M. Nacházel.
Nedělní ráno už se neslo v duchu odjezdu
domů. Nejprve jsme posnídali v kempu, projeli
ještě několik rybníků, abychom zlepšili deficit
z pozorování bahňáků a po nákupu zásob burčáku
jsme se rozjeli směrem k domovům. Tak za rok na
viděnou a snad v hojnějším počtu!
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Najdi 10 rozdílů! Která bekasina otavní (Gallinago gallinago) je ta pravá? foto: Jana Hronková.

Příjemná atmosféra večerního posezení a promítání fotek z cest za bahňáky, foto: Vojtěch Kubelka.

8

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Vanellus 11

Postřehy z mezinárodní bahňákářské konference na Islandu, 2015
Martina Nacházelová

Divoká krása Islandu, foto: Martina Nacházelová.
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Letos byl jako místo konání tradiční IWSG
konference vybrán Island. Pro skupinu našich
českých bahňákářů se samozřejmě jedná o
atraktivní místo, kde prezentovat svoji práci.
Tentokrát jsme se vypravili ve čtyřčlenné skupině
vedené Ešusem, kterého doprovázeli jeho tři
studenti – Vojta Kubelka, Martin Sládeček a má
maličkost. Posledním, dalo by se říct bonusovým
členem výpravy, který tak napůl cestoval s námi a
napůl ne, byl Martin Bulla. Toto jeho postavení se
stihlo projevit už na pražském letišti, kdy se
neukázal dost dlouho po smluvené hodině na to,
abychom si řekli, že se raději odbavíme dřív a
budeme doufat, že se ukáže včas, aby nezmeškal
letadlo. Letadlo nás zavedlo do Helsinek, kde jsme
s Martinem konečně měli příležitost poklábosit, a
odtud na Island, na letiště v Keflavíku, jen pár
kilometrů od místa našeho ubytování. Pro členy
IWSG byl domluven z letiště odvoz přímo do
zmíněného hotelu, kde měli být všichni účastníci
konference ubytováni. A přesně v tomto bodě se
začaly objevovat první problémy, nebo řekněme
nedorozumění. Ve večerních hodinách zelo letiště
skoro prázdnotou. Občas prošel nějaký personál a
paní s cedulí „Bed & Breakfast“, která nám
nabídla ubytování, asi že viděla, že tu beznadějně
čekáme a vlastně ani nevíme na co. Po několika
telefonátech s organizátory konference a snad i
několika hodinách čekání, kdy údajně řešili, jak
nám někoho poslat a následně, že už je na místě,
jen nás nemůže najít, jsme zjistili, že paní s cedulí
„Bed & Breakfast“ se po letišti nepotuluje
náhodně, ale hledá pět lidí z Čech, které dostala za
úkol odvézt do jimi zamluveného hotelu…
Nevrlost z hladu nás rychle přešla, když se
nedorozumění vysvětlilo a těšili jsme se do tepla.
Ale jen co jsme se potěšili luxusně vypadajícím
pokojem s 6 lůžky pro 4 lidi (Martin byl odvelen
jinam) a odhodili zavazadla, vyběhli jsme opět do
deštivé studené noci hledat nejbližší restauraci,
protože už jsme hlady skoro neviděli.
Druhý den ráno, kdy přijížděla většina
účastníků konference, jež stále nezačala, jsme se
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rozhodli věnovat návštěvě hlavního města, asi
50 km od Keflavíku. Jen Vojta měl v popisu práce
celodenní setkání člěnů výkonného výboru IWSG
a řešení aktuálních záležitostí celosvětové
bahňákářské skupiny. My jsme s ochotnými
recepčními našeho hotelu zjistili, jak se dostat
místními pravidelnými linkami autobusů až tam a
získali jsme i jízdní řád. Navíc nás odvezli na
nejbližší zastávku. Ale ejhle, druhý problém.
Jízdní řád, který jsme měli v ruce, vůbec
neodpovídal tomu vyvěšenému na zastávce a
ukázalo se, že autobus, který potřebujeme, v tuto
hodinu vůbec nejede. Projel kolem akorát prázdný
autobus směřující jinam, jehož řidič neuměl příliš
dobře anglicky a na naše dotazy, jak se dostat do
Rejkjavíku, akorát odpověděl posunkem, který
jsme si vyložili tak, že máme nastoupit. Byli jsme
zmatení, ale opravdu se zdálo, že jedeme úplně
jinam, tak jsme opět vystoupili, stáli na zastávce a
přemýšleli, co dál. Čekali jsme nejspíš na znamení
seslané shůry, kterým se nakonec stal tentýž
autobus s tímtéž řidičem, který již podruhé projel
kolem a podruhé nám zastavil, když viděl, jak se
plahočíme podél cesty neznámo kam a opět
ukázal, ať nastoupíme. Odvezl nás na konečnou,
odkud měl vyjíždět vytoužený autobus do
Rejkjavíku. Ovšem asi až za hodinu. Začínali jsme
zvolna být trochu nevrlí, až naše nálada překročila
určitou hranici, za kterou následovala jakási krize,
jak situaci vyřešit jinak. Rázným krokem jsme
vyrazili směrem k nějakým obchodům v naději, že
narazíme na taxi. Jen co jsme z dálky spatřili
vytouženou ceduli, vrhli jsme se za ním. Když
jsme se ovšem řidiče poptali, na kolik by nás cesta
do Rejkjavíku vyšla, naše vlčí ráznost nás přešla,
jako poddajní beránci jsme poděkovali a vydali se
pro změnu po stopách cedulí označujících
půjčovnu aut. Islanďané asi vědí, proč ji postavili
tak blízko autobusovému nádraží, kde autobusy
jezdí tak říkajíc v úterý a v dubnu. Po vyřízení
formalit jsme s úlevou nasedli do menšího auta,
vytáhli mapu a vydali se po relativně jednoduché
cestě do hlavního města tohoto chladného ostrova.
Naší první destinací byl bod ke sledování ptactva
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s výhledem na zátoku. Bylo vidět pár hejn kajek
mořských, kormoránů, a v dálce jsme mohli
zahlédnout i dva tereje.
Naše další cesta měla charakter turistický.
Procházeli jsme ulicemi Rejkjavíku, neopomenuli
jsme snad žádný obchod se suvenýry a zvolna
mířili ke stánku, který nabízel místní specialitu –
párky v rohlíku na islandský způsob s cibulí. Byly
výtečné. Prošli jsme možná půl města, včetně
moderně vyhlížející katedrály, v níž jsme se mohli
zaposlouchat do krásného zvuku vyluzovaného
obřími píšťalami varhan. Naše další destinace,
vlastně i hlavní důvod, proč jsme vyrazili na tento
výlet, jak bylo plánováno už dávno před odletem,
bylo Islandské phalologické muzeum. Ne, není to
překlep, pro ty, kdo by se stále podivovali, ano,
rozhodně jsme si nemohli nechat ujít místní
zajímavost, kterou je bezesporu muzeum penisů…
Kromě velmi zajímavých suvenýrů vystavuje
mnoho desítek exemplářů, od velkých velrybích
údů, převyšujících (tělesnou) velikost alespoň
některých z nás, po rejsčí chloubu patrnou pouze
pod připravenou lupou. Nejvíce nás ale
samozřejmě zaujalo malinké oddělení, vlastně
pouze stolek s expozicí „Homo sapiens“. V místní
populaci se našli i natolik zarytí fanoušci, aby se
rozhodli odkázat svůj patřičný majetek po své
smrti muzeu. Mohli jsme se tedy „pokochat“
jednak
zakonzervovanou
předkožkou,
ale
především
orgánem
„čtyřiadevadesátiletého
gentlemana“, jak nám prozradil tištěný průvodce.
No, málokdo z nás měl možnost nebo i chuť si
někdy v životě prohlédnout takový unikát.
Tím byl náš výlet zakončen a po návratu do
Keflavíku jsme se zúčastnili slavnostní uvítací
večeře se zbylými účastníky konference, kteří
čítali hrubým odhadem asi stovku.

Vanellus 11

Následující den se konaly exkurze. Naše
česká skupina se rozdělila na dvě, z nichž jedna
jela na vyloženě ptačí výpravu, zatímco druhá
okusila „Zlatý okruh“ zejména po přírodních
zajímavostech Islandu – vodopády, gejzíry, ale
zvládli jsme i pár ptačích zastávek na pobřeží, kde
jsme pozorovali jespáky písečné, kajky, racky a
tereje. A průvodci ukazovali i směrem, kde seděly
i kačky strakaté. Bohužel, přes všechnu
představivost se nám je nepodařilo zahlédnout.
Jedním z nejzajímavějších pozorování byl racek
polární odpočívající mezi jinými racky a
kormorány u přístaviště.
V závěrečných třech dnech probíhala
samotná konference v prostorech nedaleko hotelu.
Přednášky byly rozděleny do tematických sekcí o
chování, ochraně, migraci, demografii a
molekulární biologii a fyziologii bahňáků. Konaly
se také dva workshopy – malý o psaní grantů a
závěrečný, který se nám trefil do noty s názvem
„Wader productivity on agricultural land“, kde
byla mimo jiné široce rozebírána právě strategie
ochrany čejek. Kromě toho se sešlo také přibližně
17 posterů, z nichž tři byly naším dílem. Osobně
povyprávět o svých výsledcích si tentokrát troufli
jen Vojta a Martin.
Myslím ale, že ať se jednalo o postery
nebo přednášky, každý z nás si užil rozmluvu
v přátelském duchu s jinými účastníky konference
a jistě dostal spoustu zajímavých rad a tipů. Právě
přátelská a neformální atmosféra konferencí
IWSG je velmi příjemná a snad se nebude měnit
ani do budoucna. Navázat nové kontakty a
přátelsví zde není žádný problém. Ani je případně
upevnit na závěrečném večírku s hudbou. Pokud
ne tancem, tak alespoň postěžováním si ostatním,
že ten fermentovaný žralok, místní vyhlášená
pochoutka, je fakt hnusný...
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Ze zajímavých příspěvků konference bych zmínila
například tyto dvě prezentace:

Red Knots pay the bill for Arctic warming
while wintering in the tropics

Natural history of crab plovers Dromas ardeola
wintering in Barr al Hikman, Sultanate of
Oman

Jan A. van Gils, Simeon Lisovski, Wlodzimierz
Meissner, Tamar Lok, Jimmy de Fouw, Mikhail
Y. Soloviev, Marcel Klaassen & Theunis Piersma

Roeland A. Bom, Theunis Piersma & Jan A. van
Gils

V této přednášce hlavní autor popisoval, že
u jespáků rezavých nejen že dochází k zmenšování
tělesné velikosti v důsledku klimatických změn,
jak je univerzálně předpokládáno, ale příčinou
v tomto případě neadaptivního poklesu hmotnosti
je možná (mimo jiné) také špatná výživa v rané
fázi života těchto bahňáků.

Ano, sešly se i příspěvky z tak zajímavých
zemí a o tak zajímavých druzích, jako je
pobřežník černobílý.
V této studii probíhající v oblasti Barr al
Hikman na pobřeží Indického oceánu, kde žije
údajně až 15 % celkové světové populace tohoto
druhu, bylo studováno potravní chování. Mezi
bahňáky jsou pobřežníci jedineční tím, že krmí
své mladé, a to i po skončení podzimní migrace.
Ačkoli se obě pohlaví účastnila rodičovské péče,
pouze samci byli pozorováni při krmení mladých
v této oblasti, a to zejména samci s většími
zobáky, kteří mají zároveň výhodu v lovu větších
krabů, jejich oblíbené kořisti. Proč ale existuje
variabilita ve velikosti zobáků je nejasné. Podle
autora této práce mají důvod myslet si, že velikost
zobáku mladých jednoročních dospělců je
ovlivněna potravní nabídkou v této oblasti.

Právě tento druh je významnou měrou
vystaven globálnímu oteplování na svých
hnízdištích položených vysoko na severu.
V tamních podmínkách jsou jespáci schopni
vyvést pouze menší kuřata, s kratšími zobáky
v letech s časným táním sněhu, což se stává stále
běžnějším úkazem. Jedinci s krátkými zobáky pak
mají obtíže dosáhout na svou oblíbenou potravu
ukrytou relativně hluboko v bahně. Ačkoli byli
schopni najít nehluboko ukrytou alternativu, stále
se projevuje trend vyšší mortality ptáků s kratším
zobákem. Podle autorů jde o první studii
ukazující, že migrující ptáci opožděně doplácí na
teplejší arktická léta, zatímco přezimují v tropech.

Počasí měnící se z minuty na minutu nás provázelo každý den včetně exkurze, foto: Vojtěch Kubelka.
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Hnízdiště kolihy malé (Numenius phaeopus) hrající podzimními barvami, foto: Vojtěch Kubelka.

Čeští účastníci IWSG konference na islandském pobřeží, zleva: Vojtěch Kubelka, Miroslav Šálek, Martina
Nacházelová a Martin Sládeček, foto: Vojtěch Kubelka.
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Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2015
Michal Pakandl
V roce 2015 bylo opět na území České republiky
zaznamenáno mnoho neobvyklých pozorování
bahňáků. Asi největší raritou bylo květnové
pozorování vodouše malého (Xenus cinereus) na
Hodonínsku a hned 2 pozorování lyskonoha
ploskozobého (Phalaropus fulicarius). Za zmínku
však jistě stojí také několik pozorování kulíka
hnědého (Charadrius morinellus) a jespáčka
ploskozobého (Limicola falcinellus). Opět bylo
prokázáno
hnízdění
pisil
čáponohých
(Himantopus himantopus) a tenkozobců opačných
(Recurvirostra avosetta).
Mírný průběh zim 2014/2015 i 2015/2016
umožnil pozorování některých druhů bahňáků i v
zimních měsících, oproti roku 2014 však šlo
prakticky výhradně o druhy, které zimují celkem
pravidelně. Za zmínku však jistě stojí poměrně
vysoké počty zimujících bekasin otavních
(Gallinago gallinago) a sluček malých
(Lymnocryptes minimus) na více lokalitách a také
opakovaná pozorování jespáka obecného (Calidris
alpina) ve východních Čechách v zimě
2014/2015.

V roce 2015 byl opět zaznamenán poměrně
silný jarní tah kulíků zlatých (Pluvialis apricaria),
kdy bylo podobně jako v minulých letech
pozorováno více hejn několika set jedinců. Dále
bylo zaznamenáno poměrně velké množství
pozorování bekasin větších (Gallinago media) a
vodoušů štíhlých (Tringa stagnatilis) na jarním i
podzimním tahu, relativně velký počet pozorování
z podzimního tahu byl zjištěn i u jespáka rezavého
(Calidris canutus) a lyskonoha úzkozobého
(Phalaropus lobatus).
V následujícím přehledu jsou uvedena i
pozorování, která by měla posuzovat faunistická
komise (FK ČSO 2016) s uvedeným příslušným
jednacím číslem. Tato pozorování jsou označena
hvězdičkou. Pozorování z převážné většiny
pocházejí z databáze www.birds.cz (ČSO 2016), u
těchto pozorování není v přehledu zdroj uveden.
Dalším zdrojem, ze kterého pocházejí některá z
níže uvedených pozorování, jsou Faunistická
pozorování členů Jihočeského ornitologického
klubu (JOK 2016, dále jen FP JOK). U těchto
pozorování je tato skutečnost zmíněna.

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

28. 3. 2015

Šumvaldský r. (OL)

1 ex.

J. Beran

8. 5. 2016

VN Rozkoš (NA)

1 ex.

J. Vaněk, A. Holub,
A. Regner

16.–17. 5. 2015

Šumvaldský r. (OL)

1 ex.

J. Beran, M. Vavřík,
R. Zahrádka

15. 7. 2015

r. Nesyt (BV)

1 ex.

R. Lučan, F. Marec,
A. Koukolíková

6.–7. 10. 2015

VN Rozkoš (NA)

1 ex.

J. Vaněk a další

pozorovatel
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Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

jaro 2015

Vlhlavy (CB),
Hlásný r.

1 hn. pár

J. Šimek, V. Kubelka

červen 2015

Sedlec (BV), NPR
Slanisko u Nesytu

1 pár + min.
3 pull.

D. Horal, R. Lučan a
další

31. 5. 2015

Mutěnické r. (HO)

5 ad., min. 3
z nich
inkubují

Z. Janoška, L.
Janošková

11. 7. 2016

Pištín (CB), r. Knížecí

3 ad. + 4
nevzletná
pull./juv.

F. Marec, A. Yoshido

pozorovatel

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
datum

místo pozorování

počet

jaro 2015

Mutěnické r. (HO)

min. 1 hn. pár

poznámka

pozorovatel
O. Boháč, Z. Janoška
a další

Kulík říční (Charadrius dubius)
datum

místo pozorování

počet

6.–8. 4. 2015

Dívčice (CB), r. Nová

63–66 ex.

29. 6. 2015

Dobrovice (MB)

92 ex.

poznámka

pozorovatel
J. Havlíček, M. Došlý,
G. Kašpar, P. Pavlík

odkaliště
cukrovaru

G. Kašpar,
J. Studecký

Kulík hnědý (Eudromias morinellus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

15. 8. 2015

Povodí (CH)

5 ad.

N. Philipp, W. Schön*

22. 8. 2015

Opava-Vávrovice
(OP)

9 ex.

J. Stančo, L. Stančo,
K. Stančová*

2.–3. 10. 2015

Prosiměřice (ZN)

1–4 ex.

M. Došlý, G. Kašpar,
Z. Tunka, J. Šimek*

pozorovatel
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Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

21. 4. 2015

Hodonín, r. Dvorský

3 ex.

K. Šimeček, A. Prágr

23.–25. 5. 2015

Jivjanský r. (DO)

1M

P. Růžek, P. Lang, J.
Veber

12. 6. 2015

Senetín (KH),
r. Zbožňov

1 ex.

M. Kavka

pozorovatel

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

9. 3. 2016

Dolní Újezd (SY)

425 ex.

F. Jetmar

11.–12. 3. 2015

Bohuslavice (NA)

cca 400 ex.

J. Rohlena, V. Klejch

22. 3. 2015

Lety (PI)

min. 766 ex.

J. Šimek

24. 3. 2015

Dlouhá Loučka (OL)

cca 500 ex.

R. Zahrádka

pozorovatel

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

15. 1. 2015

Zbudovská blata (CB)

min. 125 ex.

J. Havlíček, J.
Beránková, Z.
Beránková, D. Nácar

6. 3. 2015

Zbudovská blata (CB)

cca 1500 ex.

J. Pykal

7. 3. 2015

Újezd u Brna

cca 1000 ex.

P. Navrátil, V. Dobeš

8. 3. 2015

Olešník (CB)

1100 ex.

J. Vondrka (FP JOK)

14. 3. 2015

Jesenice (PZ)

cca 1000 ex.

F. Pochmon

15. 3. 2015

5 Okrouhlá (CH)

min. 1500 ex.

A. Jelínek

4. 10. 2015

Příkazy (OL)

cca 1000 ex.

P. Shromáždil

8. 11. 2015

Tovačov (PR),
Hradecký r.

cca 1150 ex.

V. John

11. 12. 2015

Albrechtičky (NJ),
Kotvice

200 ex.

R. Kubíček

28. 12. 2015

Nová Ves (BO),
r. Starý

81 ex.

P. Forejtek

pozorovatel
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Jespák obecný (Calidris alpina)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

6. a 15. 1. 2015

VN Rozkoš (NA)

1 ex.

A. Regner

3. 2. 2015

Staré Ždánice (PA),
písníky Oplatil

1 ex.

A. Holub

7. a 19. 2. 2015

Lázně Bohdaneč (PA), 1 ex.
r. Bohdanečský

A. Holub, A. Zvára

6. a 13. 12. 2015

Hlohovec (BV),
r. Nesyt

1 ex.

P. Štěpánek

22. 12. 2015

Bošilecký r. (CB)

1 ex.

A. Marek

pozorovatel

Jespák písečný (Calidris alba)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

2.–5. 8. 2015

VN Rozkoš (NA)

1 ad.

J. Vaněk, A. Holub

25. 8.–13. 9. 2015

VN Rozkoš (NA)

1–6 juv.

J. Vaněk, A. Holub a
další

28. 8.–25. 9. 2015

Strachotín (BV), dolní
nádrž VDNM

1–2 ex.

V. Riedl, V. Mikule a
další

29. 8.–2. 9. 2015

Tisová – Hlinné (TC),
r. Modrý

1 ex.

L. Schröpfer, M.
Liška, P. Růžek

1. 9. 2015

VN Nechranice (CV)

1 ex.

L. Stančo

20. 9. 2015

VN Nechranice (CV)

1 ex.

V. Teplý

25. 9. 2015

Sudoměř (ST),
r. Nadvesný

1 ex.

J. Pykal

pozorovatel

Jespák bojovný (Calidris pugnax)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

22. 2. 2015

Rakvice (BV)

1 ex.

R. Doležal

23. 3. 2015

Tovačov (PR)

165 ex.

J. Šírek

21. 4. 2015

Hodonín (HO),
r. Dvorský

250 ex.

K. Šimeček, A. Prágr

22. 8. 2015

Tovačov (PR),
Hradecký r.

160 ex.

J. Šírek

pozorovatel
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Jespák rezavý (Calidris canutus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

15. 7. 2015

VN Rozkoš (NA)

1 ad.

A. Holub, J. Vaněk, A.
Regner*

19. 8. 2015

Strunkovice nad
Blanicí (PT),
r. Velký Vepřský

3 ex.

J. Vondrka (FP JOK)*

23. 8. 2015

Hustěnovice (UH),
Zápověď

1 juv.

23. 8. 2015

Lomnice n. Luž. (JH),
r. Velký Tisý

2 ad.

J. Vlček*

23. 8. 2015

VN Nechranice (CV)

1 ex.

J. Haber, V. Teplý*

25. 8.–3. 9. 2015

Tisová – Hlinné (TC),
r. Modrý

2–8 ex.

P. Lang, L. Schröpfer
a další*

29. 8.–8. 9. 2015

Záhlinice (KM),
r. Svárovský

1 juv.

J. Havránek, O.
Boháč a další*

1.–24. 9. 2015

VN Rozkoš (NA)

1–3 juv.

J. Vaněk, A. Holub a
další*

1. 9. 2015

Pištín (CB), r. Volešek 1 ex.

J. Riegert*

2. 9. 2015

Tchořovice (ST),
r. Starý

4 ex.

J. Filípek*

4. 9. 2015

r. Vavřinecký (KH)

1 juv.

M. Kavka, M.
Vokoun*

5. a 8. 9. 2015

Mazelov (CB),
r. Krčín

1 ex.

J. Riegert*

18. 9.–5. 10. 2015

Krčmaň (OL),
pískovna

1-2 ex.

J. Štencl, J. Šírek a
další*

25. 8.
kroužkován

pozorovatel

M. Palička, J. Křižka*

Jespák šedý (Calidris temminckii)
datum
12. 10. 2015

místo pozorování

počet

Jedlová (SY), r. Luční

1 ex.

poznámka

pozorovatel
J. Mach

18

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Vanellus 11

Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

23. 5. 2015

Hodonín (HO),
r. Malý Písečný

1 ex.

K. Šimeček, A. Prágr,
O. Ryška, T.
Baldrián*

23.–24. 5. 2015

Mutěnice (HO),
r. Josef

1 ex.

A. Prágr, T. Baldrián
a další*

26. 5. 2015

Studénka (NJ)

1 ex.

L. Holman*

3.–7. 9. 2015

VN Rozkoš (NA)

1 juv.

A. Holub, J. Vaněk a
další*

pozorovatel

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

7.–8. 5. 2015

Jivjanský r. (DO)

1 ad.

L. Schröpfer, J.
Haber, P. Růžek, J.
Růžková

13. 5. 2015

VN Rozkoš (NA)

1 ex.

A. Holub

23.–27. 5. 2015

Hodonín, r. Písečný

2M

K. Šimeček, O. Boháč
a další

29. 5. 2015

VN Rozkoš (NA)

2 ex.

A. Regner

9. 8.–24. 9. 2015

VN Rozkoš (NA)

1–8 ex.

F. Pochmon, J. Vaněk
a další

23. 8. 2015

Lomnice n. Lužnicí
(JH), r. Velký Tisý

1 ex.

J. Vlček

25. 8. 2015

Lomnice n. Lužnicí
(JH), r. Koclířov

1 ex.

P. Brandl

25. 8.–4. 9. 2015

Pištín (CB), r. Volešek 1 ex.

Z. Souček, J. Haber a
další

27. 8. 2015

Ostrava – Heřmanice
(OV), r. Heřmanický

1 ex.

V. Martinec

28. 8. 2015

Čejetice (ST),
Nadvesný r.

1 ex.

J. Pykal

pozorovatel
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Sluka lesní (Scolopax rusticola)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

29. 1. 2015

Křepenice (PB)

stopy 1 ex.

J. Veselý

28. 12. 2015

Hodonín (HO)

2 ex.

M. Homolka

pozorovatel

Slučka malá (Limnocryptes minimus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

14. a 31. 1. 2015

Zbyslav (KH)

6 ex.

M. Kavka, K.
Sosnovcová, M.
Vokoun

6. 12. 2015

Jehnědno (PI),
r. Jehnědský

min. 7 ex.

M. Frencl

28. 12. 2015

Všeň (SM)

7 ex.

M. Jůna, R. Jůnová

pozorovatel

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

14. 1. 2015

Tožice (BN)

6 ex.

P. Procházka

17. 1. 2015

Hlohovec (BV),
Koňské pastvisko

5 ex.

V. Vyhnálek

31. 1. 2015

Zbyslav (KH)

8 ex.

M. Kavka

6. 2. 2015

Křepenice (PB),
pod r. Nepřízeň

7 ex.

10. 5. 2015

Milíčov (JI), PR Na
Oklice

5 M tok

T. Neskromnik

23. 9. 2015

Sudoměř (ST),
r. Nadvesný

min. 75 ex.

M. Frencl

25. 9.–4. 10. 2015

Čejkovice (CB),
r. Čejkovický

52–66 ex.

J. Havlíček, F.
Pochmon a další

12. 12. 2015

Pila (DO),
louka u r. Bystřice

6 ex.

J. Chloupek

27. 12. 2015

Opatov (SY), r. Nový

9 ex.

F. Jetmar

tamtéž 9. 2.
6 ex.

pozorovatel

J. Veselý
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Bekasina větší (Gallinago media)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

14. 4.–20. 5. 2015

Hlohovec (BV),
Koňské pastvisko

1–3 ex.

opakovaná
pozorování
vč. odchytů

V. Sajfrt, V.
Vyhnálek*

24. 4. 2015

Vavřinecký r. (KH)

1 ex.

M. Kavka, M.
Vokoun*

25. 4. 2015

Dluhonice (PR)

1 ex.

A. Goebel, J. Barták,
J. Kačírková, J.
Šafránek*

30. 4. 2015

Vážany nad Litavou
(VY)

1 ex.

P. Navrátil, V. Dobeš*

7. 5. 2015

Žehuň (KO)

1 ex.

L. Urbánek*

9. 5. 2015

Brambory (KH)

1 ex.

M. Kavka, M.
Vokoun*

10. 5. 2015

Milešovice (VY)

1 ex.

P. Navrátil*

9. 8. 2015

r. Dobroměřický (LN)

1 ex.

19. 8. 2015

Tchořovice (ST),
r. Starý

1 ex.

D. Mather*

28. 8. 2015

Nesvačilka (BO)

1 ex.

V. Dobeš*

5. 9. 2015

Mazelov (CB),
r. Krčín

1 ex.

J. Riegert*

4. 10. 2015

Onšovec (KH), VN
Želivka

1 ex.

M. Kavka, M.
Vnouček*

chycen

F. Novák*

Břehouš rudý (Limosa lapponica)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

1. 5. 2015

Jaroslavické r. (ZN)

1 ex.

M. Stehlík, D. Dvořák,
P. Šrámek

16.–20. 7. 2015

Záhlinické r. (KM)

1 ex.

J. Šafránek, V. Dobeš
a další

16. 9. 2015

Hrušovany nad
Jevišovkou (ZN)

2 ex.

23. 9. 2015

Veleliby (NB)

1 ex.

odkaliště

pozorovatel

J. Vaněk
G. Kašpar
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Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

jaro 2015

Českobudějovické
rybníky (CB)

3–4 hnízdící
páry

2 prokázaná
hnízdění

V. Kubelka (FP JOK)

Koliha malá (Numenius phaeopus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

7. 3. 2015

Lysá n. Labem (NB),
NPP Hrabanovská
Černava

1 ex.

R. Lučan, M.
Lučanová

25. 7. 2015

Pištín, r. Knížecí (CB)

8 ex.

P. Křeček, M.
Rýparová

pozorovatel

Koliha velká (Numenius arquata)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

1.1. 2015

Halámky (JH),
pískovna

1 ex.

J. Cepák

9. 9. 2015

Zbudovská blata (CB)

32 ex.

J. Korbel

10. 12. 2015

Tovačov (PR),
r. Hradecký

10 ex.

J. Šírek

10. a 28. 12. 2015

Ivaň (BO), r. Vrkoč

2 ex.

M. Hrouzek, M.
Stehlík, P. Forejtek

13.–28. 12. 2015

Zliv (CB), r. Bezdrev

6–7 ex.

J. Štefka, F. Marec a
další

16.–22. 12. 2015

Tovačov (PR)

4 ex.

J. Šírek, Č. Číhalík a
další

26. 2. 2015

Hlohovec (BV),
r. Nesyt

6 ex.

V. Vyhnálek

31. 12. 2015

r. Nesyt (BV)

5 ex.

V. Opluštil

pozorovatel

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
datum

místo pozorování

počet

1. 5. 2015

Mutěnice (HO)

min. 130 ex.

poznámka

pozorovatel
G. Kašpar, M. Došlý
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Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

11.–12. 4. 2015

Jistebník (NJ),
r. Kukla

1 ex.

R. Kubíček, M. Šindel,
Z, Chromek

11.–12. 4. 2015

Záhlinice (KM),
r. Němčický

1 ex.

P. Mezulian, O. Boháč
a další

17. 4. 2015

Lanžhot (BV),
Gbelské lúky

1 ex.

D. Horal, V. Riedl, P.
Dedek

21. 4.–1. 5. 2015

Lužice (HO),
Hodonínské r.

1–2 ex.

K. Šimeček, A. Prágr
a další

25. 4. 2015

Opatov (SY), r. Nový

3 ex.

P. Bergmann

27.–30. 4. 2015

Záhlinice (KM),
r. Němčický

1 ex.

M. Palička, J. Walter
a další

9. 5. 2015

Záhlinice (KM),
r. Němčický

1 ex.

J. Šafránek

21.–24. 7. 2015

Ohaveč (JC),
Ostruženské r.

1 juv.

L. Jasso, G. Kašpar a
další

23. 7. 2015

Uherský Brod (UH),
mokřady u Nivničky

1 ex.

P. Šimčík

28. 8. 2015

Netín (ZR)

1 ex.

O. Pelánek

5. 9. 2015

Mazelov (CB),
r. Krčín

2 ex.

J. Riegert

pozorovatel

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) při hledání potravy na průtahu jižní Moravou, foto: Pavel Ondra
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Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

jaro 2015

Českobudějovické
rybníky (CB)

9–13 hn. párů 2 prokázaná
hnízdění

V. Kubelka (FP JOK)

4. 4. 2015

Blučina (BO)

6 párů tok

P. Forejtek

pozorovatel

Vodouš šedý (Tringa nebularia)
datum

místo pozorování

počet

22. 4. 2015

r. Výtopa (HO),

84 ex.

poznámka

pozorovatel
A. Prágr

Vodouš malý (Xenus cinereus)
datum

místo pozorování

počet

23.–24. 5. 2015

Mutěnické a
Hodonínské rybníky
(HO)

1 ex.

poznámka

pozorovatel
K. Šimeček, Š. Vidner
a další*

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

28. 5. 2015

Vojkovice (KV),
Ohře v úseku
Vojkovice–Stráž nad
Ohří

4 ad. varují
na 2 různých
místech

O. Bušek

11. 6. 2015

Loket (KV), Ohře
v úseku Loket –
Svatošské skály

varování

M. Horáková

18. 6. 2015

Hustopeče nad
Bečvou (PR)

2 páry
varování

M. Dvorský

12. 8. 2015

VN Rozkoš (NA)

cca 50 ex.

J. Vaněk, A. Holub

pozorovatel

Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

30. 8.–5. 9. 2015

Podbořany (LN),
r. Horní Kněžický

1 ex.

S. Ernst, J. Haber a
další*

1.–4. 9. 2015

Strýčice (CB),
r. Dehtář

1 ex.

F. Pochmon, P.
Albert, V. Kubelka*

pozorovatel
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Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
datum

místo pozorování

počet

poznámka

11.–12. 6. 2015

České Meziříčí (RK),
nádrže cukrovaru

1F

A. Holub, J. Vaněk

17. 6. 2015

Čelčice (PV),
biorybník

1 ex.

J. Šírek

12. 8. 2015

Trkov (PB),
r. Zámecký

1 ex.

R. Muláček, J. Lukeš

14.–29. 8. 2015

VN Rozkoš (NA)

1–2 juv.

A. Holub, J. Vaněk a
další

19.–23. 8. 2015

Ostrava – Heřmanice
(OV)

3 juv.

L. Praus, M. Šindel a
další

19. 8. 2015

Studénka (NJ),
r. Kotvice

1 ex.

V. Martinec, P.
Martinec, P. Babinec

19. 8. 2015

Prosenice (PR)

1 juv.

20. 8. 2015

Slavkov u Brna (VY),
13 jezer a Šámy

1 ex.

P. Navrátil

21. 8. 2015

Třinec (FM), kaliště
železáren

1 ad.

D. Křenek

22. 8. 2015

Lednice (BV), NPP
Pastvisko u Lednice

1 juv.

22. 8. 2015

Zahrádka (TR),
r. Mišník

1 ad.

V. Mrlík

23.–26. 8. 2015

Vrbátky (PV),
odkaliště cukrovaru

1 juv.

J. Stříteský, O. Boháč
a další

odkaliště
cukrovaru

chycen

pozorovatel

O. Boháč

V. Sajfrt, V. Vyhnálek,
P. Podzemný
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Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2014
Jaroslav Cepák
V roce 2014 bylo na území České republiky
okroužkováno 2088 jedinců 23 druhů bahňáků. Po
20 letech tak počet okroužkovaných bahňáků opět
přesáhl hranici dvou tisíc jedinců. Nutno ale
podotknout, že v roce 1994 byly kroužky N.
MUSEUM PRAHA používány i na území
Slovenska. Výsledek z roku 2014 tak potvrzuje
vzestupný trend v počtu kroužkovaných bahňáků
od roku 2005, kdy bylo v Česku okroužkováno
pouhých 418 jedinců (obr. 1).
Takto vysokého počtu okroužkovaných
ptáků bylo dosaženo zejména díky specializaci –
ať už jednotlivých kroužkovatelů nebo
výzkumného týmu. Markantní je nárůst především
u čejky chocholaté, kde bylo zejména díky aktivitě
členů jihočeské „čejčí“ skupiny označeno téměř
400 čejek – 378 okroužkovaných jedinců je
nejvyšším počtem od roku 1989! Vysokého počtu
bylo dosaženo i u vodouše bahenního (440 jedinců
– nejvíce od roku 1994), a to především díky
odchytům na jižní Moravě. Nejvyšší počet od roku
1993 (150 jedinců) byl zaznamenán i u jespáka
bojovného, téměř dvou set jedinců bylo označeno
v případě kulíka říčního a dokonce překročeno u
bekasiny otavní. Naprosto ojedinělé počty byly
zaznamenány u slučky malé a sluky lesní. V obou
případech se jedná o překročení maxim z roku
2013 a historicky nejvyšší počty jedinců
označených u nás v jednom roce. Podzimní
odchyty na Červenohorském sedle opět znamenaly
posunutí rekordu u sluky lesní na 126 ptáků (tj.
21 % z celkového počtu sluk označených od roku
1934!). Ze vzácných a zřídka kroužkovaných
druhů stojí za zmínku čtyři okroužkovaní
kameňáčci (v. n. Rozkoš – K. Dohnal, V. Koza a
v. n. Želivka – M. Kavka), dvě kolihy velké
(Břeclavsko – V. Sajfrt, V. Vyhnálek), dva kulíci
zlatí (Nymbursko – R. Lučan a Břeclavsko –
V. Vyhnálek), kulík bledý (v. n. Rozkoš –

V. Koza) a ústřičník velký (okres Praha-východ –
R. Lučan). Počtu označených ptáků odpovídají i
vyšší počty získaných hlášení. Nejvíce
zahraničních nálezů bylo získáno opět u dvou,
v jižní a jihozápadní Evropě hojně lovených
druhů, bekasiny otavní a sluky lesní. U bekasiny
byl zaznamenán teprve druhý nález našeho
kroužkovance na Ukrajině a třetí nález v Irsku.
Velice cenná je řada kontrolních odchytů
zaznamenaných u slučky malé. Třešničkou na
dortu hlášení bahňáků jsou odečty dvou zástupců
okroužkovaných vzácných druhů – ústřičníka
velkého a kameňáčka pestrého. V případě
kameňáčka odečteného ve Francii se jedná teprve
o druhý zahraniční nález. První pochází také od
ptáka kroužkovaného na Rozkoši v září 1986 a
v listopadu 1993 zastiženého v Alžírsku –
kroužkovatelem byl i v tomto případě K. Dohnal.
Na kroužkování bahňáků v roce 2014 se
podílelo (tedy alespoň jednoho bahňáka
okroužkovalo)
80
kroužkovatelek
a
kroužkovatelů, z nichž 17 je členy SVOB (oproti
16 v roce předchozím). Jmenovitě to byli V. Brlík,
M. Chaloupka, K. Chmel, J. Chytil, J. Koleček,
V. Koza, V. Kubelka, R. Lučan, R. Piálková,
M. Porteš, M. Sládeček, J. Sviečka, L. Turčoková,
J. Vlček, V. Vyhnálek, V. Zajíc a V. Zámečník.
Celkem zmínění členové SVOB označili 1184
bahňáků, což je více než polovina (57 %) všech
bahňáků okroužkovaných v roce 2014.
Kroužkovatelem s nejvyšším počtem označených
jedinců byl opět Vilém Vyhnálek (420 ex.),
následovaný svým parťákem Vlastimilem
Sajfrtem (366) a poté Jurou Sviečkou (177).

26

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Zajímavější zpětná hlášení získaná
v roce 2014
Ústřičník velký Haematopus ostralegus
D 210059 (4N)
02. 08. 2014
22. 8.–24. 10. 2014

Císařská Kuchyně, (PY),
Lučan Radek
Praha 7 – Troja, (PHA)
28 km, 83 dní

Kulík říční Charadrius dubius
Z
779369
25. 07. 2005
19. 06. 2014

(3N)
Velký Dvůr, (BV), Frohlich Ivan
Lest-Galgenau, Rakousko
kroužek odečten, 159 km, 3251 dní

N
739002 (3N)
06. 07. 2014
Haklovy Dvory (CB), Vlček Jakub
14. 07. 2014
Hlohovec (BV), Vyhnálek Vilém
kontrolní odchyt, 175 km, 8 dní

Vanellus 11

Slučka malá Lymnocryptes minimus
ZA
46975 (2N)
26. 10. 2013 Lysá nad Labem, (NB), Lučan Radek
18. 04. 2014 Lysá nad Labem, (NB), Lučan Radek
kontrolní odchyt, 0 km, 174 dní
ZA
43982 (4N)
08. 11. 2013 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
18. 04. 2014 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
kontrolní odchyt, 0 km, 161 dní
ZA
46988 (2N)
08. 11. 2013 Lysá nad Labem, (NB), Lučan Radek
12. 04. 2014 Lysá nad Labem, (NB), Lučan Radek
kontrolní odchyt, 0 km, 155 dní
ZA
43981 (4N)
02. 11. 2013 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
22. 03. 2014 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
kontrolní odchyt, 0 km, 140 dní
+ dalších 31 kontrolních odchytů po 1–132 dnech.

Čejka chocholatá Vanellus vanellus

Bekasina otavní Gallinago gallinago

2 kontrolní odchyty po 29 a 39 dnech.

K
512985 (2N)
17. 09. 2012 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
26. 12. 2014 Clones, Monaghan, Irsko
střelena, 1765 km, 830 dní

Jespák malý Calidris minuta
2 kontrolní odchyty po 2 a 7 dnech.

Jespák šedý Calidris temminckii
2 kontrolní odchyty po 2 dnech.

Jespák obecný Calidris alpina
GDANSK JT
46639 (3N)
24. 08. 2014
Świbno, Pomorskie, Polsko
27. 08. 2014
Strachotín, (BV), Renata Hasilová
bar. kroužek odečten, 628 km, 3 dny

H
132093 (2N)
14. 07. 2014 Písečný, (HO), Požgayová Milica
21. 08. 2014 Charron, Charente-Maritime, Francie
střelena, 1394 km, 38 dní
K
522408 (4N)
06. 10. 2013 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
01. 10. 2014 Mazzara del Vallo, Sicilie, Itálie
střelena, 1283 km, 360 dní

Jespák bojovný Philomachus pugnax

GA
2369 (3N)
22. 08. 2013 Netřeba, (ME), Švec Rastislav
30. 12. 2014 Frossay, Loire-Atlantique, Francie
střelena, 1257 km, 495 dní

H
143762 (4M)
05. 07. 2012
Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
26. 07. 2014
Hlohovec, (BV), Sajfrt Vlastimil
kontrolován, 0 km, 751 dní

H
131208 (4N)
13. 09. 2013 Mratín, (PH), Strnad Martin
02. 01. 2014 Saint Remy, Dordogne, Francie
střelena, 1228 km, 111 dní

+ 4 kontrolní odchyty po 2–18 dnech.

+ dalších 6 kontrolních odchytů po 6–30 dnech.
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Bekasina otavní Gallinago gallinago –
pokračování
GA
15450 (3N)
13. 09. 2013 Křenice, (PH), Moudrý Zdeněk
18. 03. 2014 Mayrinhac-Lentour, Lot, Francie
kontrolována, 1129 km, 186 dní
GA
14944 (4N)
14. 07. 2014 Sedlec, (BV), Lučan Radek
30. 08. 2014 Vauvert, Gard, Francie
střelena, 1111 km, 47 dní
K
495946 (3N)
16. 10. 2014 Štětice, (PI), Šimek Jaroslav
28. 12. 2014 Anche, Vienne, Francie
střelena, 1080 km, 73 dní
GA
11590 (2N)
25. 08. 2012 Lednice, (BV), Sviečka Jiří
14. 09. 2014 Jasnogorodka, Kiev O., Ukrajina
střelena, 1002 km, 750 dní
H
135530 (4N)
21. 03. 2013 Zliv, (CB), Chmel Kryštof
15. 09. 2014 Arles, Bouches-du-Rhone, Francie
střelena, 956 km, 543 dní
H
61154 (2N)
25. 10. 2013 Červenohorské sedlo, (JE), Chytil
Josef
31. 10. 2014 Joudreville, Meurthe-et-Moselle,
Francie
střelena, 824 km, 371 dní
GA
15449 (2N)
13. 09. 2013 Křenice, (PH), Moudrý Zdeněk
29. 01. 2014 San Miniato, Livorno, Itálie
střelena, 765 km, 138 dní
K
522440 (6N)
03. 04. 2014 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
19. 10. 2014 Ronsecco, Novara, Itálie
střelena, 754 km, 199 dní
GA
15437 (3N)
03. 09. 2013 Křenice, (PH), Moudrý Zdeněk
22. 12. 2014 Ville du Pont, Doubs, Francie
střelena, 692 km, 475 dní
GA
8726 (2N)
10. 11. 2012 Lednice, (BV), Sviečka Jiří
01. 09. 2014 Zbiornik Turawski, Opolskie, Polsko
kontrolována, 233 km, 660 dní
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GA
10263 (6N)
02. 05. 2013 Lysá nad Labem, (NB), Lučan Radek
24. 09. 2014 Lysá nad Labem, (NB), Lučan Radek
kontrolována, 0 km, 510 dní
+ dalších 12 kontrolních odchytů po 1–126 dnech

Sluka lesní Scolopax rusticola
ET
3660 (4N)
22. 10. 2013 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
23. 11. 2014 Karlovac, Chorvatsko
střelena, 533 km, 397 dní
ET
3644 (4N)
20. 10. 2013 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
30. 11. 2014 Generalski Stol, Chorvatsko
střelena, 550 km, 406 dní
ES
19927 (4N)
01. 11. 2013 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
27 .02. 2014 Srbac, Bosna a Hercegovina
střelena, 560 km, 118 dní
ET
9099 (4N)
10. 11. 2014 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
20. 11. 2014 Varese, Itálie
střelena, 782 km, 10 dní
ET
9012 (4N)
08. 10. 2014 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
29. 10. 2014 Cittiglio, Como, Itálie
střelena, 788 km, 21 dní
ET
9005 (3N)
04. 10. 2014 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
27. 11. 2014 Vallurbana, Perugia, Itálie
střelena, 824 km, 54 dní
EN
3497 (4N)
01. 11. 2013 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
01. 12. 2014 St Laurent du Pont, Isere, Francie
střelena, 1003 km, 395 dní
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Sluka lesní Scolopax rusticola –
pokračování
ET
9080 (3N)
25. 10. 2014 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
14. 12. 2014 Faramans, Ain, Francie
střelena, 1012 km, 50 dní
ET
3686 (4N)
26. 10. 2013
Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
25. 11. 2014 La Vault de Fretoy, Nievre, Francie
střelena, 1023 km, 395 dní
ET
3639 (4N)
20. 10. 2013 Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
04. 04. 2014 St Germain de la Coudre, Orne,
Francie
sražena autem, 1220 km, 166 dní
ES
34654 (3N)
26. 10 .2012
Červenohorské sedlo, (JE), Vavřík
Martin
02. 01. 2014
San Vito sull Ionio, Catanzaro, Itálie
střelena, 1273 km, 433 dní
ET
9011 (3N)
06. 10. 2014
Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
16. 11. 2014 Cardeto, Reggio di Calabria, Itálie
střelena, 1344 km, 41 dní
ET
9003 (4N)
04. 10. 2014
Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
21. 11. 2014
Lalinde, Dordogne, Francie
střelena, 1366 km, 48 dní
ET
9092 (4N)
09. 11. 2014
Červenohorské sedlo, (JE), Zicha
František
25. 12. 2014
Quistinic, Morbihan, Francie
střelena, 1499 km, 46 dní

Vodouš rudonohý Tringa totanus
BOLOGNA U 75582 (3N)
08. 08. 2012
Salina di Comacchio, Ferrara, Itálie
29. 04. 2014 Mutěnice, (HO), Brychta P.
bar. krouž. odečten, 597 km, 629 dní
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Vodouš tmavý Tringa erythropus
Jeden kontrolní odchyt po 10 dnech.

Vodouš šedý Tringa nebulala
H
137628 (3N)
21. 08. 2011 Lednice, (BV), Sviečka Jiří
04. 07. 2014 Hlohovec, (BV), Sajfrt Vlastimil
kontrolován, 3 km, 1048 dní

Vodouš bahenní Tringa glareola
HELSINKI PT 42345 (3N)
28. 07. 2006 Pernio, Turku-Pori , Finsko
19. 07. 2014 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
kontrolován, 1343 km, 2913 dní
MINSK T 426 (3N)
03. 08. 2012 Turov, Gomel O., Bělorusko
19. 07. 2014 Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
kontrolován, 858 km, 715 dní
BOLOGNA ZN 55297 (4N)
23. 04. 2013 Mirandola, Modena, Itálie
10. 07. 2014 Hlohovec, (BV), Sviečka Jiří
kontrolován, 609 km, 443 dní
Z 781372 (4N)
21. 07. 2012 Sedlec, (BV), Tyml Tomáš
19. 04. 2014 Rimini, Forli, Itálie
kontrolován, 613 km, 637 dní
ZA
41119 (4N)
21. 07. 2012 Hlohovec, (BV), Sviečka Jiří
13. 04. 2014 Mirandola, Modena, Itálie
kontrolován, 610 km, 631 dní
ZX
10645 (4N)
27. 04. 2013 Mutěnice, (HO), Jelínek Václav
13. 07. 2014 Lednice, (BV), Sajfrt Vlastimil
kontrolován, 20 km, 442 dní
Z
782105
17. 07. 2011
15. 07. 2014

(4N)
Lednice, (BV), Vyhnálek Vilém
Hlohovec, (BV), Vyhnálek Vilém
kontrolován, 3 km, 1094 dní

+ dalších 54 kontrolních odchytů po 1–30 dnech.

+ 2 kontrolní odchyty po 2–15 dnech.
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Pisík obecný Actitis hypoleucos

Kulík bledý (0/1, 1)

ZA
41106 (4N)
21. 07. 2012
Hlohovec, (BV), Sviečka Jiří
26. 07. 2014
Hlohovec, (BV), Sajfrt Vlastimil
kontrolován, 0 km, 735 dní

Koza V. 0/1

ZA
19442 (4N)
19. 07. 2012
Lednice, (BV), Vyhnálek Vilém
23. 07. 2014
Hlohovec, (BV), Sajfrt Vlastimil
kontrolován, 3 km, 734 dní
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Kulík zlatý (0/2, 2)
Lučan R. 0/1, Vyhnálek V. 0/1

Jespák malý (0/10, 10)
Kavka M. 0/2, Sládeček M. 0/2

Jespák křivozobý (0/2, 2)
Dohnal K. 0/1, Vyhnálek V. 0/1

ZA
41100 (4N)
15. 07. 2012
Hlohovec, (BV), Sviečka Jiří
04. 07. 2014
Hlohovec, (BV), Sajfrt Vlastimil
kontrolován, 0 km, 719 dní

Jespák obecný (0/24, 24)

+ dalších 23 kontrolních odchytů po 1–18 dnech.

Vyhnálek V. 0/59, Sviečka J. 0/39, Sajfrt V. 0/37

Kameňáček pestrý Arenaria interpres

Jespák šedý (0/7, 7)

K
514850 (3N)
30. 08. 2014
Česká Skalice – Rozkoš, (NA),
Dohnal Karel
10. 09. 2014
Arles, Bouches-du-Rhone, Francie
kroužek odečten, 1157 km, 11 dní

Přehled druhů a počty ex. (pull./ostatní,
celkem) bahňáků okroužkovaných
v roce 2014
(u každého druhu jsou uvedeni tři kroužkovatelé
s nejvyššími počty označených ex., tučně jsou
zvýrazněni členové SVOB)

Ústřičník velký (0/1, 1)

Sajfrt V., Vyhnálek V. 0/5, Kubelka V., Vlček J. 0/3

Jespák bojovný (0/150, 150)

Sajfrt V. 0/4, Vyhnálek V. 0/3

Jespák rezavý (0/2, 2)
Kavka M. 0/1, Koza V. 0/1

Slučka malá (0/213 ,213)
Lučan R. 0/49, Sviečka J., Vyhnálek V. 0/28, Kavka
M. 0/27

Bekasina otavní (0/236, 236)
Vlček J. 0/37, Vyhnálek V. 0/28, Lučan R. 0/27

Sluka lesní (0/126, 126)
Zicha F. 0/109, Jonák L. 0/4, Kubíček J., Lučan R.,
Pletka Z. 0/2

Lučan R. 0/1

Vodouš tmavý (0/15, 15)

Kulík říční (29/163, 192)

Sajfrt V. 0/7, Vyhnálek V. 0/6, Piálková R., Sviečka
J. 0/1

Vyhnálek V. 0/40, Sajfrt V. 0/29, Chmel K. 0/16,
Piálková R. 15/0

Vodouš rudonohý (0/36, 36)

Kulík písečný (0/3, 3)
Dohnal K. 0/1, Kavka M. 0/1, Sládeček M. 0/1

Čejka chocholatá (332/46, 378)
Sládeček M. 84/25, Zámečník V. 85/0, Piálková R.
45/0

Vyhnálek V. 0/12, Sajfrt V. 0/10, Sviečka J. 0/7

Vodouš šedý (0/22, 22)
Vyhnálek V. 0/11, Sajfrt V. 0/5, Sviečka J. 0/5

Vodouš kropenatý (0/31, 31)
Sajfrt V. 0/7, Vyhnálek V. 0/7, Lučan R. 0/5
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Vodouš bahenní (0/440, 440)

Koliha velká (0/2, 2)

Sajfrt V. 0/159, Vyhnálek V. 0/154, Sviečka J. 0/54

Sajfrt V. 0/1, Vyhnálek V. 0/1

Pisík obecný (0/191, 191)

Kameňáček pestrý (0/4, 4)

Sajfrt V. 0/60, Vyhnálek V. 0/60, Kavka M. 0/31

Dohnal K. 0/2, Kavka M. 0/1, Koza V. 0/1

Obr. 1. Počty okroužkovaných bahňáků na území bývalého Československa, respektive České republiky
v letech 1951–2014.

Obr. 2. Počty okroužkovaných bahňáků v Česku v jednotlivých měsících roku 2014 (n = 2088).
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Tab. 1. Počty bahňáků okroužkovaných na území ČR a počty získaných zpětných hlášení v roce 2014.
Kroužkováno

Druh

Bekasina otavní
Čejka
chocholatá
Jespák bojovný
Jespák
křivozobý
Jespák malý
Jespák obecný
Jespák rezavý
Jespák šedý
Kameňáček
pestrý
Koliha velká
Kulík bledý
Kulík říční
Kulík písečný
Kulík zlatý
Pisík obecný
Slučka malá
Sluka lesní
Ústřičník velký
Vodouš bahenní
Vodouš
kropenatý
Vodouš
rudonohý
Vodouš šedý
Vodouš tmavý
Celkem

Hlášení

pull.

ostatní

celkem místní zahraniční

celkem

15
0

cizí u
nás
0
0

0
332

236
46

236
378

15
2

0
0

150
2

150
2

7
0

0
0

0
0

7
0

0
0
0
0
0

10
24
2
7
4

10
24
2
7
4

1
4
0
2
0

0
0
0
0
1

0
1
0
0
0

1
5
0
2
1

0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
163
3
2
191
213
126
1
440
31

2
1
192
3
2
191
213
126
1
440
31

0
0
28
0
0
26
35
0
3
50
0

0
0
1
0
0
0
0
14
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0
0
29
0
0
26
35
14
3
55
0

0

36

36

2

0

1

3

0
0
361

22
15
1727

22
15
2088

1
1
177

0
0
33

0
0
5

1
1
212

30
2
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Průtah jespáka křivozobého (Calidris ferruginea) na území České
republiky
Michal Pakandl

ÚVOD
Jespák křivozobý je druh s arktickým typem
rozšíření. Hnízdiště se nacházejí v asijské tundře
od poloostrova Jamal po severní Čukotku.
Zimoviště se nacházejí v subsaharské Africe, na
jižním pobřeží Asie, v Indonésii a v Austrálii.
V menším množství také přezimují na pobřeží
Pyrenejského poloostrova (Cramp & Simmons
1983, Hudec & Šťastný 2005, Delany et al. 2009).
Na území České republiky je jespák
křivozobý pravidelně, ale nepříliš hojně
protahující druh. Mnohem častější jsou
pozorování z podzimního tahu. Podobně jako
většina bahňáků se i tento druh nejčastěji objevuje
na bahnech vypuštěných rybníků a na březích
přehrad, při vytvoření vhodných podmínek pak i
na zaplavených polích a loukách. Protahuje
jednotlivě nebo v malých skupinkách, za
vhodných podmínek však lze i u nás pozorovat
hejna několika desítek jedinců.

METODIKA
Pozorování, která jsou zpracovaná v tomto
příspěvku,
pocházejí
z
databáze
ČSO
(www.birds.cz) a z databáze SVOB. Celkem bylo
použito 390 záznamů, kdy bylo pozorováno
celkem 1481 ex. Nejstarší pozorování, které bylo
zpracováno, je z r. 1961, pozorování před tímto
datem, která jsou v databázi SVOB, nemohla být
bohužel zařazena vzhledem k některým
chybějícím údajům (obvykle nepřesné datum).
Více pozorování na téže lokalitě ve stejné dekádě
bylo považováno za jediné pozorování,
s výjimkou záznamů, kde bylo jednoznačné, že se
jednalo o různé jedince (např. pozorování ptáků

odlišné věkové skupiny nebo pozorování jedince
bez kroužku v případě, že první pozorovaný pták
byl kroužkován). Byly-li v rámci jedné dekády na
téže lokalitě zaznamenány různé počty jedinců, u
nichž lze očekávat, že alespoň část jedinců byla
totožná, byl vždy započítán pouze nejvyšší
zjištěný počet. Protáhl-li se výskyt jespáka
křivozobého do další dekády, byl záznam z této
dekády považován již za další pozorování.

PRŮBĚH TAHU
Jarní tah
Jarní tah jespáka křivozobého je na našem území
nevýrazný, každoročně se jedná jen o několik
pozorování jednotlivých ptáků nebo malých
skupinek do 6 jedinců (ze všech pozorování tohoto
druhu z databází SVOB a ČSO (www.birds.cz) jde
pouze o 11,8 % záznamů a 5,2 % pozorovaných
jedinců). První pozorování pocházejí již z konce
března, vrchol jarního tahu však připadá až na
první dvě květnové dekády. Poté počet pozorování
klesá, červnová pozorování jsou již opět
výjimečná (obr. 1, obr. 2, obr. 3). Podobně jako u
jiných jespáků, kromě jespáka bojovného
(Calidris pugnax) (Hudec & Šťastný 2005), u nás
nebyli pozorováni žádní ptáci s epigamními
projevy a pro jejich ojedinělé hnízdění na našem
území u nás tedy zatím nic nenasvědčuje.
Nejčasnější pozorování z jarního tahu:
23. 3. 1991 Lomnice n. Luž. (JH), r. Koclířov,
4 ex., Z. Veselovský
25. 3. 2000 Lomnice n. Luž. (JH), r. Služebný,
4 ex., P. Procházka
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Pozorování většího počtu jedinců:
16. 4. 1995 Skochovice (HK), r. Říha, 6 ex.,
L. Kadava a další
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v listopadu (obr. 1). Zcela ojedinělé je poté
prosincové pozorování z údolní nádrže Rozkoš.
Nejčasnější pozorování z podzimního tahu:

24. 4. 1993 Výtažníky u Hodonína (HO), 6 ex.,
K. Šimeček

6. – 8. 7. 2015 Velký Malahov (DO), r. Jivjanský,
1 ex., P. Lang

Nejpozdnější pozorování z jarního tahu:

7. 7. 1991 Břilice (JH), 7 ex. (Hudec & Šťastný
2005)

25. 5. 2014 Hlohovec (BV), r. Nesyt, 1 ex.,
J. Šimek
26. 5. 2000 Křenovice (CB), r. Vyšatov, 2 ex.,
J. Šimek
9. 6. 2015 Čelčice (PV), biorybník, 1 ex., J. Šírek
Podzimní tah
Tah na zimoviště začíná již během července –
první pozorování připadají již na první
červencovou dekádu. Na počátku tahu se jedná
zpravidla o adultní ptáky, často ještě ve svatebním
šatu (první pozorování juvenilních ptáků – je-li u
pozorování uveden věk – pocházejí až z období
kolem 20. 8.). První vrchol tahu pak připadá na
3. červencovou dekádu (14 % pozorování z
podzimního tahu a 7 % všech jedinců na
podzimním tahu pozorovaných). Během srpna tah
adultních ptáků slábne, proto je kolem poloviny
srpna počet pozorování i pozorovaných jedinců
podstatně menší než koncem července. Na konci
srpna však začínají ve větším množství táhnout
mladí ptáci, jejichž tah je na našem území
výraznější než tah dospělých jedinců. Maximální
intenzity dosahuje průtah jespáků křivozobých
v první polovině září – na první dvě dekády v září
připadá 33 % záznamů z podzimního tahu a
dokonce 50 % na podzimním tahu pozorovaných
jedinců. V tuto dobu bývají pozorována i největší
hejna. Poté dochází k postupnému slábnutí tahu,
na začátku října jsou pozorování sice stále ještě
celkem pravidelná, rozhodně však ne častá.
Poslední pozorování pocházejí z konce října,
jedno výjimečné pozorování bylo zaznamenáno

11. 7. 1994 Mutěnické r. (HO), 1 ex., J. Zaňát
Pozorování většího počtu jedinců:
13. 9. 1996 Mutěnické r. (HO), 60 ex., M. Judas
27. 9. 1996 Hlohovec (BV), r. Nesyt, 50 ex.,
J. Chytil
9. 9. 2007 Hlohovec (BV), r. Nesyt, 60 ex.,
R. Doležal
Nejpozdnější pozorování z podzimního tahu:
29. 10. 2003 Pomezí nad Ohří – Cetnov (CH),
1 ex., A. Jelínek
31. 10. 1996 Strýčice (CB), r. Dehtář, 1 ex.,
M. Frencl
11. 11. 2010 Lešná (VS), Choryňské r., 1 ex.,
J. Havránek
5. 12. 1976 Česká Skalice (NA), VN Rozkoš,
1 ex., M. Hromádko

ZÁVĚR
I když je jespák křivozobý na našem území
poměrně vzácně protahující bahňák, některé
zákonitosti jeho průtahu lze na základě dat
z databáze SVOB a faunistické databáze ČSO
celkem jednoznačně vyčíst. Bohužel však není na
základě dostupných dat možné dospět k jasnému
závěru například o meziročních změnách
v intenzitě tahu – zejména z dřívějších let je počet
pozorování poměrně nízký, navíc vzhledem
k nestálé nabídce vhodných tahových zastávek by
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případné závěry byly značně zkreslené.
V posledních několika letech však je počet
záznamů mnohem vyšší, především díky změnám
ve způsobu sběru dat (nelze předpokládat, že
nárůst odráží případné reálné zvyšování početnosti

Vanellus 11

tohoto druhu na průtahu). S množstvím dat, které
je dostupné přibližně od roku 2010, bude
v budoucnu určitě možné stanovit nejen meziroční
trendy, ale i jiné detaily o průtahu tohoto druhu
přes naše území.

LITERATURA
Cramp S. & Simmons K. E. L. (eds.) 1983: Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and
North Africa: The Birds of the Western Palearctic, Volume III: Waders to Gulls. Oxford University
Press, Oxford.
Delany S., Scott D., Dodman T. & Stroud D. (eds.) 2009: An atlas of wader populations in Africa and
western Eurasia. Wetlands International, Wageningen.
Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR. Ptáci – Aves, díl II/1. Academia, Praha.

Obr. 1. Počet pozorování jespáka křivozobého (Calidris ferruginea) v ČR (n = 390 pozorování).

Obr. 2. Počet pozorovaných jedinců jespáka křivozobého (Calidris ferruginea) v ČR
(n = 1 481 jedinců).
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Obr. 3. Průměrný počet jedinců jespáka křivozobého (Calidris ferruginea) při jednom pozorování v ČR
(n = 390 pozorování, n = 1 481 jedinců).

Mladý jespák křivozobý (Calidris ferruginea) při průtahu jižní Moravou, foto: Pavel Ondra.
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Průtah jespáka rezavého (Calidris canutus) na území České republiky se
zvláštním zaměřením na nejvýznamější tahovou lokalitu: nádrž Rozkoš
Kryštof Chmel, Michal Pakandl & Jaroslav Vaněk

ÚVOD
Jespák rezavý, hnízdící v arktických oblastech
Severní Ameriky, Grónska a Ruska, je v období
tahu na zimoviště silně vázaný na mořská pobřeží
a vnitrozemí se zpravidla vyhýbá. Pobřeží
středozemního moře, kde se jespák rezavý
vyskytuje velice omezeně, zřejmě nenabízí pro
tento druh lákavé prostředí pro zimování (Gils et
al. 2016a, Gils et al. 2016b, Hudec & Šťastný
2005). I z tohoto důvodu je tah přes vnitrozemí
střední Evropy velice ojedinělý a v případě našich
pozorování jde většinou o zatoulance. To dokládá
i případ našeho jediného zpětného hlášení. Mladý
pták okroužkovaný 2. září 1993 u Zlivi (ČB) se
vrátil zpět na pobřeží Baltského moře, kde byl po
20 dnech kontrolován 22. září v Gdaňském zálivu
v Polsku (Cepák et al. 2008). U nás pozorovaní
jedinci jespáka rezavého nejpravděpodobněji
pocházejí ze severní Euroasie (podruh Calidris
canutus canutus – jespák rezavý severosibiřský;
Hudec & Šťastný 2005). Tito ptáci táhnou přes
západoevropská pobřeží (kde pelichají) do
zimovišť v západní Africe. Druhý podruh (C. c.
islandica), který lze zastihnout na evropském
území, naproti tomu zimuje především ve Velké
Británii a v Irsku, odkud odlétá na svá hnízdiště
v Grónsku a v severovýchodní Kanadě (Hudec &
Šťastný 2005, Cepák et al. 2008).
Článek dokumentuje výskyt jespáka
rezavého (Calidris canutus) na našem území
v období mezi roky 2001–2015 a to na základě
pozorování v evidenci databáze SVOB. Databáze
obsahuje 217 záznamů pocházejících především
z databáze ČSO (www.birds.cz), dále pak ze zpráv
Faunistické komise ČSO. Opakovaná pozorování

ze stejného dne a z totožné lokality byla
vynechána. Příspěvek zpracovává 154 záznamů.
Již z počtu záznamů vyplývá, že u nás
jespák rezavý představuje vzácně protahujícího
bahňáka. Ve sledovaném období byl jespák rezavý
pozorován každoročně v průměru 10 krát. Z roku
2009 existuje pouze jedno pozorování a naopak
maxima bylo dosaženo v roce 2015, kdy byl
jespák rezavý pozorován 48×. Nutno podotknout,
že v některých případech šlo pravděpodobně o
opakovaná
pozorování
stejného
jedince
zdržujícího se na lokalitě po více dní.

PRŮBĚH TAHU
Jespák rezavý u nás bývá nejčastěji zastižen
v období podzimního tahu, ze kterého pochází
92,2 % všech pozorování (59,7 % pozorování
z měsíce září). Podzimní tah je nejvýraznější mezi
poslední dekádou srpna a první dekádou října,
s vrcholem v počtu pozorovaných jedinců během
první dekády měsíce září (obr.1). Převažující
počet záznamů z podzimního tahu naznačuje, že
na naše území zaletují zejména tohoroční jedinci.
Potvrzením jsou záznamy, u kterých byli
pozorovatelé schopní určit věk jedince. V 95,6 %
případech (71 pozorování) byli pozorováni mladí
ptáci. Pouze ve třech případech byli během
podzimního tahu pozorováni dospělí ptáci. Situace
bude zřejmě podobná jako v případě jespáka
křivozobého (Calidris ferrugineus), kdy se
migrační trasa mladých ptáků na zimoviště
odlišuje od adultů (Wilson et al. 1980). Mnohem
méně početné záznamy z jarního období (7,8 %)
pochází především z přelomu dubna a května.
V tomto období již nelze rozeznat mladé a adultní
jedince. Nicméně převažovat budou zřejmě ptáci
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starší dvou let, protože jednoletí jedinci často
zůstávají na zimovištích a na hnízdiště se vracejí
až v dalších letech (Gils et al. 2016a).

SITUACE NA NÁDRŽI ROZKOŠ

Ačkoliv jespák rezavý utváří na
zimovištích často velmi početná hejna až tisíců
jedinců (Gils et al. 2016a), u nás je tento druh
zastižen zpravidla po jednotlivcích, a pozorování
více než dvou jedinců bývá spíše ojedinělé (obr.2).
Jespák rezavý byl nejčastěji zastižen v okresech
Náchod (67 pozorování), České Budějovice,
Olomouc (každý po 12 pozorování) a Kroměříž
(11 pozorování). Výskyt jespáků rezavých byl
zaznamenán na různých stanovištích: rybníky,
zatopené pole, odkaliště, štěrkopískovny a vodní
nádrže. Lokalit, na kterých byl jespák rezavý
pozorován opakovaně v různých letech, je však
minimum. Jedinou výjimkou je vodní nádrž
Rozkoš, ze které pochází 43,5 % (n = 67) všech
pozorování z databáze SVOB.

Za 15 let, počínaje rokem 2001, byl jespák rezavý
na lokalitě zaznamenán v 10 letech. Žádný
záznam se nepodařilo dohledat v letech 2001,
2002, 2006, 2009 a 2011. Za uvedené období
neexistuje žádný záznam z jarního průtahu. Na
podzimním průtahu jsou registrováni téměř
výhradně tohoroční ptáci. Pouze v jednom případě
byl pozorován dospělý jedinec v hnízdním šatu –
15. 7. 2015 (J. Vaněk, birds.cz). Hlavním obdobím
průtahu je poslední dekáda srpna – nejčasnější
pozorování juvenilního ptáka je ze 17. 8. 2004 – a
první polovina září. Ve druhé polovině září počty
záznamů klesají. Výjimečná jsou dvě pozorování
z října – 4. 10. 2004 a 4. 10. 2012.

Výskyt v ČR před rokem 2001 (1859–
2000) byl velmi podobného charakteru (Hudec &
Šťastný 2005): většina pozorování (45 %)
pocházela z měsíce září a během jara (přelom
dubna a května) bylo celkově zaznamenáno méně
než pět pozorování. Podobně tomu bylo v letech
2001–2015, s tím rozdílem, že existují pozorování
již z konce března (27. 3. 2011, 2 ad. p. š.,
R. Doležal, birds.cz). Fauna ČR (Hudec & Šťastný
2005) zpracovala 59 pozorování (s celkovým
počtem 111 pozorovaných jedinců) během
výrazně delšího období (1859–2000). To činí
pouze 38,3 % z celkového počtu pozorování, které
máme k dispozici z let 2001–2015. Nárůst v počtu
pozorování během posledních 15 let bude ale
zřejmě souviset se vznikem internetové databáze
ČSO (birds.cz), která výrazně usnadnila
shromažďování
záznamů
od
terénních
pozorovatelů ptáků.

Období výskytu

Datum prvního podzimního pozorování je
úzce vázáno na stav hladiny v nádrži. S ohledem
na odlišnou hydrologickou situaci v jednotlivých
letech dochází k podzimnímu upouštění přehrady
v různých obdobích. V některých letech dochází
k situaci, že v období předpokládaného průtahu
jespáka rezavého je příliš vysoká hladina a nejsou
tak vytvořeny podmínky pro tento druh. Tato
skutečnost může být příčinou absence pozorování
v některých letech. Výskyt adultního jedince byl
zaznamenán pouze v jediném roce (15. 7. 2015),
kdy byla přehrada výjimečně upuštěna již
v průběhu července. Současně lze jen diskutovat,
zda by každoroční upuštění hladiny již
během letních měsíců vedlo k vyššímu počtu
adultních jedinců na lokalitě.
Početnost
Nejčastěji bývají zastiženi jednotliví ptáci,
poměrně často 2 ex. V některých letech se na
lokalitě vyskytují i početnější skupinky –
maximum 7 ex. z 5. 9. 2008, a to zvláště za
příznivých podmínek, kdy se ptáci mohou zdržet i
více dnů. V tomto ohledu je však třeba dodat, že
opakované záznamy stejného počtu ve dnech
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následujících po sobě nemusí nutně znamenat, že
jde o stejné ptáky, což se několikrát potvrdilo.
Prostředí
Jespák rezavý preferuje kamenité břehy, místa
pokud možno vzdálená od pobřežní vegetace, za
příznivých podmínek vyhledává kamenité kosy
vybíhající do vody. Na bahnitých dnech bez
kamenů (Domkovská zátoka, zátoka pod
rybníčkem Řemínek aj.) se téměř nevyskytuje
(znám jeden případ, kdy byl pozorován
v Domkovské zátoce). Na rozdíl od většiny
bahňáků (další zástupci rodu Calidris, kameňáčci,
vodouši, kolihy) nebyl nikdy pozorován na náspu,
ani na koruně dělící hráze (násep z balvanů,
živičný povrch koruny). Vždy se pohybuje na
hranici břehu a hladiny, dále na břehu se
nevyskytuje.
Interakce s jinými bahňáky
Často bývá pozorován ve společnosti kameňáčků,
ostatních zástupců rodu Calidris, případně dalších
druhů (kolihy, vodouši šedí, kulíci rodu
Charadrius i Pluvialis, čejky). Ty doprovází
zejména z důvodu společné preference pro určité
typy biotopů – speciálně se jedná o kamenité kosy,
kde se tyto druhy soustřeďují. Kapitoly prostředí a
interakce byly zpracovány převážně na základě
terénních zkušeností J. Vaňka, v databázi
www.birds.cz je těchto údajů minimum.

Vanellus 11

Potrava
Velmi často pozorován při konzumaci sláviček
mnohotvárných (Dreissena polymorpha), případně
neurčených vodních červů. Potravu často hledá
pod kameny. Ty však neobrací, ale sonduje pod
nimi zobákem.

OSTATNÍ LOKALITY S
OPAKOVANÝM VÝSKYTEM
nádrž Nechranice (CV)
23. 8. 2012, 3 ex., L. Stančo (birds.cz)
10. 9. 2012, 3 ex., M. Šálek (birds.cz)
23. 8. 2015, 1 ex., J. Haber, V. Teplý (birds.cz)
rybník Starý (ST)
18. 8. 2008, 2 ex., P. Pavlík (birds.cz)
28. 9. 2014, 1 juv., P. Pavlík (birds.cz)
2. 9. 2015, 4 ex., J. Filípek (birds.cz)
Tovačov (OL)
2. 5. 2003, 1 ex. ve s. š., J. Šírek (FK ČSO)
6. 9. 2004, 1 uhynulý ex., J. Šírek (FK ČSO)
16. 10. 2005, 1 ex., L. Doupal, J. Šírek (FK ČSO)
rybník Nesyt (BV)
11. 9. 2007, 4 ex., R. Doležal (FK ČSO)
2. 9. 2012, 3 ex., L. Novák, R. Doležal (birds.cz)

Kamenité břehy jespákovi rezavému na Rozkoši vyhovují, ideálně dále od stromů, foto: Vojtěch Kubelka.
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POZOROVÁNÍ VĚTŠÍCH POČTŮ JEDINCŮ
5. 9. 2008, VN Rozkoš (NA), 7 juv., J. Vaněk, A. Holub (birds.cz)
2. 9. 2005, VN Rozkoš (NA), 5 juv., J. Vaněk, A. Holub (FK ČSO)
11. 9. 2007, r. Nesyt (BV), 4 ex., R. Doležal (FK ČSO)
2. 9. 2008, VN Rozkoš (NA), 4 juv., J. Vaněk, A. Holub (birds.cz)
2. 9. 2010, VN Rozkoš (NA), 4 juv., J. Vaněk, A. Holub (birds.cz)
2. 9. 2015, r. Starý (ST), 4 ex., J. Filípek (birds.cz)
7. 9. 2015, VN Rozkoš (NA), 4 ex., M. Podhrázský, P. Brandl (birds.cz)
25. 8. 2012, VN Rozkoš (NA), 3 juv., A. Holub (birds.cz)
23. 8. 2012, nádrž Nechranice (CV), 3 ex., L. Stančo (birds.cz)

Obr. 1. Celkový počet jedinců (šedé sloupce, n = 250) a počet pozorování (černé sloupce, n = 154)
jespáka rezavého (Calidris canutus) v jednotlivých dekádách měsíců v období 2001–2015.

40

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Vanellus 11

Obr. 2. Průměrný počet exemplářů jespáka rezavého (Calidris canutus) na jedno pozorování v dané
dekádě měsíce v období 2001–2015 (n = 250 jedinců, 154 pozorování).
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Mapování hnízdišť čejek chocholatých – výsledky roku 2015
Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník & Miroslav Šálek

ÚVOD
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je
charakteristickým ptačím druhem zemědělské
krajiny, jehož početnost však v posledních
desetiletích výrazně poklesla. V naší krajině dnes
můžeme potkat přibližně pouhou jednu šestinu
početnosti párů hnízdících v 80. letech 20. století
(Hudec & Šťastný 2005, Šťastný et al. 2006, ČSO
2015). Proto je naší prioritou co nejlépe
porozumět problémům hnízdících čejek a
zmapovat důležitá čejčí hnízdiště vhodná pro
ochranu tohoto ptačího druhu formou účinného
agro-environmentálního opatření (AEO). Za tímto
účelem bylo již pětkrát provedeno celostátní
mapování čejčích hnízdišť. Finální či průběžné
výsledky z let 2008 a 2012–2013 již byly
představeny v řadě publikací (Kubelka et al.
2012a, Kubelka et al. 2012b, Kubelka et al. 2013,
Kubelka et al. 2014, Zámečník 2014, Kubelka

et al. 2015, Piálková et al. 2015). Cílem tohoto
příspěvku je shrnout předběžné výsledky
mapování čejčích hnízdišť napříč celou ČR v roce
2015.

ROK 2015
Díky opakované propagaci mapování i oslovení
potenciálních
mapovatelů
zejména
v bahňákářském časopisu Vanellus a na webových
stránkách České společnosti ornitologické
(www.cso.cz/cejka.html), kde bylo možné
interaktivně sledovat právě vložené zmapované
lokality, se nám v roce 2015 podařilo
nashromáždit soubor 722 záznamů z celé ČR. Do
mapování se zapojilo 126 mapovatelů a dva
realizátoři projektu. Lokality byly sledovány
v průběhu celé hnízdní sezóny, pokrývajíce
většinu významných hnízdních oblastí čejek
chocholatých v ČR (obr. 1, obr. 2).

Monitoring čejek na Českobudějovicku spojený s přímou ochranou hnízd, foto: Vojtěch Kubelka.
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Obr. 1. Rozmístění všech 722 kontrol na celém území ČR v roce 2015.

Obr. 2. Rozložení mapovacího úsilí v sezóně 2015 vyjádřené počtem provedených kontrol daný den
(n = 722 kontrol).
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Nejvíce kontrol do „čejčí databáze“
v hnízdní sezóně 2015 zadal Vojtěch Brlík se 65
záznamy, následovaný Vladimírem Štorkem (47
záznamů) a Kateřinou Ševčíkovou (38 záznamů).
Je na místě poznamenat, že i realizátoři mapování
se zapojili do terénní práce a zadali do „čejčí
databáze“ zatím 50 a 15 záznamů. Počet
mapovatelů bez organizátorů (126) je o něco nižší
než v předchozích letech (142, 153 a 135
sčitatelů), avšak průměrný počet provedených
kontrol na jednoho pozorovatele (5–6 záznamů) je
v roce 2015 vyšší než vroce 2014 (4–5 záznamů).
Pouze 17 mapovatelů zadalo data z 10 a více
kontrol, což je o jednu více než v roce 2014.
Na tomto místě velmi děkujeme Tomáši
Telenskému a Zdeňku Vermouzkovi za pomoc při
vytváření a správě „čejčí databáze“ a všem, kteří
se do projektu mapování čejčích hnízdišť v roce
2015 zapojili. Jmenovitě to jsou (tučně jsou
zvýrazněni ti, kteří poskytli údaje z 10 a více
kontrol, v závorce je tento počet uveden): Hana
Bednářová, Jaromír Beran, Vojtěch Brlík (65),
Jaroslav Cepák, Martin Cicvárek, Gašpar Čamlík
(18), Radomír Česenek, Václav Damborský,
Vlastimil Dobeš, Gabriela Dobruská, Mojmír
Dostál, Jiří Filípek, Jan Grünwald, Lukáš Hacura,
Michal Hádler, Miloš Halda, Kateřina Hamplová,
Marie Hánová (22), Anna Hašková, Dana
Havlanová (12), Jan Havlíček, Pavel Hečl, Marie
Helebrandová, Petr Heneberg (10), Miloslav
Homolka (14), Kryštof Horák, Miroslava
Horáková, Jiří Hornek, Jarmila Hrbáčová, Vilém
Hrdlička, Zbyněk Janoška, Dana Ježková, Martin
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Jurečka, Lumír Jůrka, Lukáš Kadava (26),
Antonín Kaduch, Rostislav Kloubek, Stanislav
Komárek, Pavel Kovač, Jaromír Krejčí, Josef
Kropáč, Petr Křeček, Daniel Křenek, Josef
Kubeček, Lukáš Kulísek, Martin Kysela (11), Jiří
Lehký, Ladislav Lešák, Tomáš Macků, Jiří Mach
(12), Čestmír Mališ, Petr Marada, Taťána
Marková, Gita Matlášková, Denis Matthey, Dana
Maxová, Vladimír Mikule (13), Štěpán Mikulka,
Martin Miškovský, Petr Mitrenga, Roman
Muláček (17), Roman Neckář, Tibor Neskromnik,
Miroslav Neznámý, Renata Nováková, Łukasz
Nytra (15), Pavel Olbert, Libor Opluštil, Libor
Opluštil, Hana Ottová, Pavel Palas, Pavel Palonci,
Petr Pavlík, Petr Pavliska, Roman Pazderka, Marie
Pažoutová, David Peprník, Michal Pešata, Luděk
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Velikost vajec jihočeských břehoušů černoocasých (Limosa limosa)
v kontextu sedmi evropských a asijských populací
Vojtěch Kubelka, Jiří Malina, Jiří Bureš & Miroslav Šálek

ÚVOD
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) je nápadný,
silně ubývající bahňák evropské zemědělské
krajiny, s významnějším nárůstem početnosti
pouze na Islandu (BirdLife International 2004,
Delany et al. 2009), který bohužel významně ubyl
i v ČR (Šťastný et al. 2006, Kubelka & Kadava
2014). Posledním pravidelným hnízdištěm
břehouše černoocasého v ČR zůstává ptačí oblast
Českobudějovické rybníky na jihu Čech, kde dříve
břehouši hnízdili v několika desítkách párů, ale
poklesu početnosti se nevyhnula ani tato populace
(Šálek 1987, Pykal et al. 1990, Pykal 1992, Bureš
1998, Šálek 2000a, Šálek 2000b, Bureš 2015). Na
Českobudějovicku po roce 2000 průměrně
hnízdilo pět (2–9) párů břehoušů (Bureš 2012,
Kubelka & Pykal 2012), v současnosti po roce
2010 pouze 3–5 párů (Kubelka & Kadava 2014).
Přestože je břehouš černoocasý na jihu
Čech nepočetný, povedlo se v průběhu desetiletí
shromáždit zajímavé, dosud nepublikované
rozměry vajec tohoto druhu. Značné množsví
informací existuje i ze zahraničí, proto je možné si
klást otázky o geografické variabilitě velikosti
vajec břehoušů. Dosavadní práce zabývající se
tímto tématem u osmi druhů bahňáků severní
Evropy (Väisänen 1977) a studie na 42 populacích
čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v celém
areálu výskytu druhu (Chylarecki et al. 1997),
zjistily, že průměrná velikost vejce klesá od
západu směrem na východ do Evropy a Asie s tím,
jak se velmi vlhké oceánské klima se snáze
dostupnou potravou pro hnízdící samice bahňáků
mění na suché kontinentální podnebí panující ve
střední Asii.

Cílem tohoto příspěvku je zpracovat pilotní
studii o geografické variabilitě vajec břehouše
černoocasého se zaměřením na předpoklad
poklesu průměrné velikosti vajec směrem do nitra
euroasijského kontinentu.

METODIKA
Informace o rozměrech vajec jihočeských
břehoušů byly získány z terénních deníků autorů
tohoto příspěvku. V osmdesátých letech 20. století
naměřil rozměry 11 snůšek JM, v devadesátých
letech devět snůšek naměřili JB a MŠ, po roce
1990 zaznamenal rozměry vajec v osmi hnízdech
MŠ, v letech 2013–2016 zajistil rozměry šesti
snůšek VK, jedno hnízdo změřila R. Piálková.
Celkem se jedná o 131 vajec měřených s přesností
na desetiny mm ve 35 hnízdech.
Rozměry vajec byly využity pro výpočet
objemu každého vejce podle vzorce: objem = 0,51
× délka × šířka2 (Hoyt 1979), následně byl
vypočten průměrný objem vajec v dané snůšce
(průměr ze čtyř, případně tří, či dvou vajec). Tři
další hnízda, kde bylo změřeno jen jedno vejce,
byla z výpočtů vyřazena. Jako míra variability je
uváděna směrodatná odchylka (SD), nebo střední
chyba průměru (SE).
Již publikované články uvádějící velikost
vajec břehouše černoocasého pro srovnání
s rozměry a objemy vajec jihočeských břehoušů
byly vyhledávány pomocí vhodných klíčových
slov v databázích elektronických zdrojů (Web of
Science, Google Scholar, Česká Bibliotéka). Byly
využity články, které uváděly objem vajec
spočtený shodným způsobem, alternativně byla
vypočtena hodnota objemu z průměrné délky a
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šířky vejce stejnou metodou jako u jihočeských
primárních dat. Tímto způsobem byl získán pouze
průměrný objem vejce bez míry variability, kterou
bohužel nebylo možné na základě dat z původních
článků získat. Shromážděné informace o velikosti
vajec břehoušů nejsou kompletní, ale jedná se o
soubor těch nejsnáze dostupných údajů pro
provedení pilotního srovnání.

VÝSLEDKY Z ČECH
V letech 1975–2016 bylo v JČ změřeno 131 vajec
ve 35 snůškách břehouše černoocasého (tab. 1),
s průměrným objemem 38,49 cm3 ± 0,41 (SE). Po
rozdělení údajů do čtyř po sobě jdoucích period,
nevykazuje průměrná velikost vejce jihočeských
břehoušů jednoznačný trend (obr. 1).
Dále 32 vajec bylo sebráno zřejmě v osmi
snůškách v jižních Čechách již v letech 1952–
1977 a následně změřeno (Mlíkovský 2006),
s průměrným objemem 38,44 cm3. Rovněž existují
data z Československa před rokem 1977, kde jsou
uvedeny průměrné rozměry 145 vajec, zřejmě z 38
snůšek (Hudec & Černý 1977), průměrný objem
vejce činí 40,21 cm3, míra variability bohužel není
uvedena.

ZAHRANIČNÍ ÚDAJE
V rámci Evropy pochází nejvíce údajů
z Nizozemí. Zde byly mezi lety 1976 a 2007
změřeny stovky břehouších hnízd s průměrným
objemem vejce přibližně 42 cm3 (Schroeder et al.
2012). Podobně bylo v jiné nizozemské studii před
rokem 1993 naměřeno 102 vajec, zřejmě z 26
snůšek (Groen and Yurlov 1999) s průměrným
objemem vejce 40,99 cm3. Velmi objemná vejce
byla zjištěna v letech 1988–1995 ve 28 snůškách
v Maďarsku (Hegyi & Sasvári 1998): 44,79 cm3.
Naopak menší vejce byla zaznamenána
v Německu v rámci asi 75 snůšek před rokem
1967 (Schöenwetter 1967 in Cramp & Simmons
1983), konkrétně 38,40 cm3.
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Mimo pevninskou Evropu jsou k dispozici
údaje ze západní Sibiře od města Novosibirsk, kde
bylo v roce 1995 změřeno 118 vajec z asi 31
snůšek (Groen and Yurlov 1999), průměrná
velikost vejce činila 40,73 cm3. Na západní Sibiři
končí areál výskytu evropského poddruhu
břehouše Limosa limosa limosa (Cramp &
Simmons 1983, Delany et al. 2009). A poté
nejvýchodnější data pocházejí z délty řeky
Selengy u jezera Bajkal, kde bylo v roce 2002
proměřeno 21 snůšek asijského poddruhu Limosa
limosa melanuroides (Groen et al. 2006),
průměrný objem vejce činil pouhých 32,61 cm3.
Břehouší vejce byla měřena i na Islandu pro
islandský poddruh Limosa limosa islandica. Při
porovnání stejné islandské oblasti, v roce 1993
průměrný objem vejce z 33 snůšek činil 42,07 cm3
± 0,09 (SE) a v roce 2008 40,25 cm3 ± 0,14 (SE)
s využitím údajů ze 17 snůšek (Schroeder 2010).

DISKUZE
Navzdory předpokladu Crampa & Simmonse
(1983), že u břehouše černoocasého neexistuje
zjevná mezipopulační a geografická variabilita ve
velikosti vajec (podpůrná data však v publikaci
chybí), výsledky ukazují, že velikost vajec
jednotlivých populací břehouše černoocasého se
mohou významně lišit. Například průměrná
břehouší vejce v Maďarsku byla o 37 % (Hegyi &
Sasvári 1998) a vejce ze západní Sibiře o 24 %
(Groen & Yurlov 1999) objemnější, než vejce
populace břehouše černoocasého od jezera Bajkal
(Groen et al. 2006). Jedná se o velké rozdíly
s možnými zásadními důsledky, protože i malá
počáteční výhoda, byť v desetinách gramu, může
být klíčová pro následnou kondici, růst a přežívání
prekociálního kuřete bahňáků (Galbraith 1988,
Grant 1991, Blomqvist et al. 1997).
Výše uvedené rozdíly ve velikosti vajec ne
vždy dobře korelují s průměrnou hmotností samic
v daných populacích. Samice z Maďarska byly jen
o 15 % hmotnější (Hegyi & Sasvári 1998) a

47

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

západosibiřské samice naopak o 33 % hmotnější
(Groen and Yurlov 1999), než samice asijského
poddruhu břehouše Limosa limosa melanuroides
od jezera Bajkal (Groen et al. 2006). Tento fakt
naznačuje, že velikosti vajec nemusí být určovány
pouze kvalitami samic, ale třeba i faktory
prostředí, například klimatem a množstvím i
dostupností potravy pro samice (Christians 2002).
Do klimatikého scénáře (Väisänen 1977,
Chylarecki et al. 1997), nastíněného v úvodu,
dobře zapadá většina údajů shromážděných v této
pilotní studii: velká vejce islandských a
nizozemskéch břehoušů černoocasých, poté menší
vejce německé i (jiho)české populace a výrazně
malá vejce břehoušů od jezera Bajkal. Avšak
naopak z gradientu vybočují extrémně objemná
vejce maďarských břehoušů a relativně velká
vejce západosibiřské populace.
Většina menších bahňáků získává energii
pro tvorbu vajec z potravy získané až na hnízdišti,
jsou tak zvaní „income breeders“ (Jönsson 1997),
ale pro některé větší druhy to nemusí platit
v takové míře (Klaassen et al. 2001). Poměrně
velký bahňák, břehouš černoocasý, přilétá na svá
hnízdiště později, než např. čejka chocholatá, a
záhy začíná hnízdit (Cramp & Simmons 1983,
Hudec & Šťastný 2005). Tudíž je možné, že
značnou část energetických zásob pro tvorbu vajec
ptáci mohou získat již na zimovištích, či během
tahu. Alternativně se způsob získávání těchto
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zásob může lišit populaci od populace, v nichž
jsou břehouši zřejmě velmi věrní svým
předchozím hnízdištím (Groen 1993). Geografický
gradient ve velikosti vajec poté nemusí tak dobře
odrážet pozitivní vliv oceánského klimatu na
dostupnost potravy pro samice na hnízdištích, jak
bylo zjištěno u menších druhů bahňáků (Väisänen
1977, Chylarecki et al. 1997).

ZÁVĚR
Pilotní analýza velikosti vajec osmi populací
břehoušů černoocasých naznačila, že existují
podobné zákonitosti vlivu přímořského klimatu na
velikost vajec, jako u menších druhů bahňáků.
Avšak větší tělesná velikost břehouše a rozdílné
strategie získávání energetických zásob pro tvorbu
vajec mohou tuto situaci komplikovat. Pro lepší
pochopení dané problematiky bude nezbytná
srovnávací analýza většího množství populací
s ošetřením tělesné velikosti samic a případných
časových trendů ve velikosti vajec v rámci
jednotlivých populací.
Areál břehouše černoocasého sahá až
daleko do východní Asie (del Hoyo et al. 1996) a
hojná studovanost tohoto druhu (např. MacDonald
& Bolton 2008, Roodbergen et al. 2012) slibuje
dostatek dalších prací prezentujících rozměry a
objem vajec. Naskýtá se tedy vhodná možnost
k detailnějšímu studiu časoprostorových patrností
ve velikosti vajec břehouše černoocasého.

Obr. 1. Průměrný objem vajec břehouše černoocasého (Limosa limosa) v jižních Čechách pro dané
období. Chybové úsečky značí střední chybu průměru (SE). Velikosti vzrorků (počet snůšek) jsou
uvedeny v základně příslušného sloupce. Pro vhodnější grafické znázornění nezačíná osa y v bodě 0.
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Tab. 1. Rozměry vajec jihočeských břehoušů černoocasých (Limosa limosa) v letech 1975–2016.
Průměrné rozměry pro danou snůšku jsou doplněny směrodatnou odchylkou (SD). Načasování hnízdění
značí den počátku inkubace snůšky (zpravidla po snesení třetího vejce). Datum je uváděno počtem dní od
začátku roku, např. 110 = 20. dubna, 152 = 1. června (takto to platí i pro přestupný rok). Protože u řady
snůšek nebylo odhadnuto stádium inkubace (Šálek 1995), není počátek inkubace znám přesně.
Rok
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1978

Lokalita (okres)
Kadov (ST)
Kadov (ST)
Kadov (ST)
Tchořovice (ST)
ves Pole (ST)
ves Pole (ST)
ves Pole (ST)
ves Pole (ST)
ves Pole (ST)
Lomnice n. L. (JH)
Lomnice n. L. (JH)

Biotop
louka
(<117)
(načasování)
louka (<131)
louka (<131)
louka (<122)
louka (<122)
louka (111)
louka (<113)
louka (<127)
louka (<127)
obilí (<124)
obilí (<124)

Vajec
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4

Délka v mm
53,28
(SD) (0,98)
55,86 (2,12)
52,14 (0,68)
52,75 (0,51)
53,66 (1,35)
56,46 (0,90)
51,35 (0,96)
53,50 (0,95)
49,55 (4,88)
54,20 (0,57)
55,53 (0,98)

Šířka v mm
38,83
(SD) (0,40)
37,44 (0,63)
37,10 (0,85)
39,16 (0,55)
38,24 (0,65)
37,35 (0,44)
38,27 (0,37)
36,60 (0,30)
35,30 (3,54)
36,23 (0,18)
38,45 (0,19)

Měřil
JM
JM
JM
JM
JM
JM
JM
JM
JM
JM
JM

1982
1982
1982
1982
1982
1983
1984
1985
1988

Klokočín (PI)
Klokočín (PI)
Klokočín (PI)
Klokočín (PI)
Klokočín (PI)
Klokočín (PI)
Klokočín (PI)
Jaderný rybník (ČB)
Klokočín (PI)

louka (<115)
louka (<115)
louka (122)
louka (123)
louka (<128)
louka (116)
louka (<119)
louka (<110)
louka (<152)

4
4
3
2
4
3
4
4
4

57,95 (0,50)
49,18 (1,27)
53,17 (1,07)
56,68 (0,04)
53,40 (2,81)
53,13 (0,58)
50,43 (1,41)
51,61 (1,71)
55,80 (0,79)

37,01 (0,61)
36,31 (0,82)
37,73 (0,33)
37,38 (0,25)
37,01 (0,46)
36,58 (0,33)
37,48 (0,43)
37,96 (0,37)
37,85 (0,73)

JB
JB
JB
JB
JB
MŠ
JB
JB
MŠ

1991
1991
1992
1995
1995
1995
1996
1997

Nákří (ČB)
Křenovice ČB)
Břilice (JH)
Nákří (ČB)
Klokočín (PI)
Klokočín (PI)
Skály (PI)
Služebný rybník (JH)
((JH)
Plástovice (ČB)
Křenovice ČB)
Zbudov (ČB)
Zbudov (ČB)
Zbudov (ČB)
Pištín (ČB)
Zbudov (ČB)

ozim (126)
ozim (122)
pole (115)
louka (113)
louka (120)
louka (<152)
kukuřice (<144)
louka (128)

4
4
4
4
4
4
4
4

52,96 (0,96)
54,86 (1,05)
55,01 (1,87)
55,41 (1,40)
54,26 (0,66)
57,40 (0,21)
56,51 (0,73)
52,98 (0,51)

37,38 (0,68)
38,72 (0,83)
37,26 (0,55)
37,25 (0,32)
37,63 (0,72)
37,80 (0,32)
37,48 (0,34)
38,50 (0,51)

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

louka (127)
oraniště (138)
oraniště (124)
oraniště (125)
oraniště (<134)
louka (113)
oraniště (118)

4
4
3
2
4
4
4

51,45 (1,07)
52,28 (0,54)
53,10 (0,90)
54,05 (0,35)
53,05 (0,77)
50,88 (1,11)
54,13 (1,67)

36,63 (0,84)
38,45 (0,62)
37,00 (0,26)
38,30 (0,42)
37,50 (0,51)
36,90 (0,20)
36,51 (0,64)

VK
VK
VK
VK
RP
VK
VK

2013
2013
2014
2014
2014
2015
2016
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Vyhynulé druhy bahňáků světa
Jan Havlíček
Příčiny a průběh vymírání živočišných druhů jsou
nejožehavějšími tématy ochranářské biologie,
především pak, pokud za těmito příčinami stojí
člověk (a v současné éře, jež je někdy nazývána
jako „šesté masové vymírání“, to tak většinou je).
Zde je však nutno podotknout, že poslední dobou
se stále častěji ukazuje, že živočišné druhy kolem
sebe úspěšně hubili již naši dávní předci, často
romanticky představovaní jako „divoši žijící
v souladu s přírodou“ (např. Roberts & Brook
2010). Kolik druhů živočichů (především těch
menších včetně většiny ptáků, jejichž těla se jen
špatně dochovávají) jim podlehlo se dnes, až na
výjimky asi nedozvíme.
Z novodobějších dějin jsou nejznámějšími
případy vyhubených ptačích druhů například
holub stěhovavý (Ectopistes migratorius), kdysi
nejpočetnější ptačí druh na světě, nebo jeho obří
nelétavý příbuzný – dronte mauricijský (Raphus
cucullatus) a také alka velká (Pinguinus impennis)
(Hume & Walters 2012). Bohužel podobný osud
postihl přibližně od roku 1500 n. l. min. 140
dalších druhů ptáků a nevyhnul se ani skupině,
která čtenáře časopisu Vanellus zajímá nejvíce –
bahňákům (Birdlife 2015). Dvěma druhům, kolize
tenkozobé (Numenius tenuirostris) a kolize severní
(Numenius borealis) byly věnovány příspěvky
v minulých číslech (např. Vrána 2010, Chmel
2011, Šálek 2013, 2014). Zatímco u nich a také u
některých dalších níže jmenovaných druhů
existuje ještě nějaký plamínek naděje, respektive
jim ještě neuplynula lhůta 50 let od posledního
potvrzeného pozorování, kdy budou oficiálně
prohlášeny za vyhynulé, u některých dalších druhů
je tento plamínek již pečlivě uhašen. O všech
těchto druzích bahňáků bude tento stručný

příspěvek. Pro více informací včetně všech odkazů
na doplňující informace lze odkázat především
na publikace (Hume & Walters 2012; del Hoyo &
Collar 2014; IUCN 2015) z nichž tento příspěvek
převážně čerpal a nejsou opakovaně citovány
v jednotlivých druhových odstavcích.
Ústřičník kanárský
(Haemantopus meadewaldoi)
Jde asi o nejznámější případ prokazatelně
vyhynulého bahňáka. Jednalo se o elegantní druh
ze skupiny „celočerných ústřičníků“, který, jak již
jeho název napovídá, obýval Kanárské souostroví.
Již v době svého popisu v letech 1828–1830 byl
druh uváděn jako nepříliš běžný. Posledním
ověřeným záznamem bylo ulovení jedince
v r. 1913, podle místních rybářů druh definitivně
vymizel okolo roku 1940 a pozdější údajná
pozorování v 60. letech 20. století nejsou ověřená.
Druh nebyl bohužel objeven ani během
intenzivního průzkumu v polovině 80. let 20.
století a ani záznamy z Tenerife (2 údaje) a
Senegalu (2 údaje) z období mezi léty 1968 a 1981
nejsou považovány za věrohodné. Druh je mezi
vyhynulé
řazen
od
roku
1994.
Jako
nejpravděpodobnější příčiny vymření tohoto
druhu jsou uváděny jeho lov, sběr vajec, změny
stanovišť a také možný vliv zavlečených
predátorů. Podle novější studie pak přinejmenším
za úbytkem tohoto druhu stojí kompetice o
potravu s rybáři a lovci (sběrači) mlžů. Jako
nepřímý důkaz slouží údaje o zmenšující se
velikosti mlžů ovlivněných nadměrným sběrem,
což pravděpodobně vedlo ke snížení potravní
nabídky a její energetické hodnoty (Hockey 1987).
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Ústřičník kanárský (Haemantopus meadewaldoi) na obraze H. Gronvolda z r. 1914. Zdroj: Wikimedia
Commons.
Čejka jávská (Vanellus macropterus)
Tento druh o velikosti naší čejky chocholaté
(Vanellus vanellus) se vyznačoval tmavě šedou až
černě zbarvenou hlavou a krkem, (tmavě) hnědým
trupem a hrudí, černými špičkami křídel a
především žlutýma nohama a výrazným žlutým
lalůčkem (podobně jako např. čejka laločnatá
Vanellus albiceps) a žlutýma nohama. Druh byl
objeven na Jávě v r. 1827. Další nálezy (dnes však
vzbuzující pochybnosti) pak údajně pocházejí
z roku 1828 nebo 1829 z Timoru a další pak ze
Sumatry, kam měl druh zaletovat. Zřejmě poslední
dokladový exemplář byl získán nedaleko Jakarty
v r. 1872, z pozdější doby pak pocházejí různá
pozorování. Ve 20. letech 20. století byl již druh
považován za nehojný a pouze lokálně se
vyskytující. Poslední záznam pak pochází z roku
1939. V letech 2001 až 2012 bylo na Jávě,

Sumatře a ostrově Belitung provedeno několik
expedic za účelem nalézt tento druh, bohužel ani
jedna z nich nebyla úspěšná. Údajné pozorování
z r. 2002 není považováno za potvrzené, podobně
jako zprávy místních obyvatel. Ty jsou ale
uváděny jako velmi věrohodné a zřejmě na jejich
základě byla čejka jávská v r. 2000 přeřazena
z kategorie „vyhynulý“ (od r. 1994) mezi druhy
„kriticky ohrožené“. Bohužel podobně jako o
samotném druhu, tak i o příčinách jeho
případného vyhynutí není k dispozici dostatek
informací. Vzhledem k jeho výskytu v otevřené
krajině a možná také na zemědělsky obdělávaných
plochách, mohly stát za vymizením tohoto druhu
nejspíše lov a změny v krajině. Podle posledních
studií nejsou ale vhodné biotopy pro čejku jávskou
zdevastovány tolik, jak se v minulosti myslelo
(van Balen and Nijman 2007), což dává novou
naději k jejímu znovunalezení.
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Čejka jávská (Vanellus macropterus), ad. samec
na malbě N. H. Jeuneho a J. G. Pretrea z r. 1838.
Zdroj: Wikimedia Commons.
Čejka jávská (Vanellus macropterus), fotografie
balku z archivu Naturalis Biodiversity Center
v Liedenu (Nizozemsko), které je pravděpodobně
také jeho majitelem. Zdroj: Naturalis Biodiversity
Center/Wikimedia Commons.

x

Čejka (Vanellus madagascarensis)

Vodoušek bělobrvý (Prosobonia leucoptera)

Tento druh čejky, pro který neexistuje české
jméno, je známý pouze na základě subfosilních
nálezů (objeveny byly dvě pažní kosti, a to na
dvou lokalitách ostrova Madagaskar), jež na
základě
radiokarbonové
metody
datování
pocházejí přibližně ze 14. století. Uvažuje se, že
k jejímu vyhynutí došlo v důsledku přirozené
aridifikace hnízdních biotopů, následované jejich
ústupem a rozdrobením.

První zde jmenovaný zástupce rodu Prosobonia
výstižně dokumentuje jeho osud – ze čtyř druhů
jsou totiž tři vyhynulé. Žijícímu zástupci
vodouškovi temnému (Prosobonia parvirostris)
byly již ve Vanellusu věnovány dva příspěvky
(Havlíček 2010, Kubelka 2015). Zde popisovaný
druh je sám o sobě poněkud komplikovaný, co se
týče názvosloví: synonyma anglického názvu
Tahiti mohou být ještě White-winged Sandpiper,
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v češtině pak máme synonymum bělokřídlý. První
dokladový exemplář byl získán během Cookovy
druhé výpravy v r. 1873, další dva jedinci byli
získáni v r. 1877 (dnes ztraceni). To jsou také
poslední doložené údaje. Jeho nálezci kromě jeho
popsání pravděpodobně také přispěli k jeho

Vanellus 11

vyhynutí, když na jím obývaných ostrovech Tahiti
a Moorea vysazovali prasata, kozy a nejspíš sem
také zavlekli krysy. Právě ony a případné změny
biotopů jsou dnes považovány za hlavní příčiny
vyhynutí tohoto druhu.

Vodoušek bělobrvý (Prosobonia leucoptera), obr. J.G. Keulemanse z let 1887–1880. Zdroj: Wikimedia
Commons.
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Vodoušek rezavobrvý (Prosobonia ellisi)
Od předchozího druhu, s nímž byl dříve
zaměňován, se zřejmě lišil především podle
sytějšího cihlově-rezavého zbarvení hrudi a
nadočního proužku (světlý u vodouška
bělobrvého). Jako doklady existence tohoto druhu
jsou dnes k dispozici pouze kresby na základě
typových exemplářů ulovených v r. 1877 na
ostrovech Society Island a Moorea ve Francouzké
Polynesii během třetí Cookovy výpravy (dnes
ztraceny). Další údaje o druhu nejsou známy,
podobně jako příčiny jeho vyhynutí, které budou
ale pravděpodobně stejné, jako u předchozího
druhu.

Vanellus 11

(Coenocorypha aucklandica), podle novějších
studií se ale jednalo o platný samostatný druh.
Areál obývaný touto bekasinou zahrnoval jak Jižní
ostrov Nového Zélandu, tak několik ostrovů okolo
jeho jižního cípu včetně ostrovů Big South Cape a
Stevardova ostrova, který dal druhu jméno. Na
Jižním ostrově je druh však znám pouze díky
subfosilním nálezům a uvažuje se, že zde přežíval
do příjezdu Polynésanů. Na ostrově Big South
cape a několika dalších doplatila bekasina během
první poloviny 20. století údajně na přítomnost
vysazených chřástalů weka (Gallirallus australis),
prasat, koček a krys. Na Stewardově ostrově pak
vyhynula spolu s několika dalšími druhy po invazi
krys v r. 1964. V tomto roce byli ještě odchyceni
dva jedinci, kteří byli relokováni na blízký,
krysami dosud nezamořený ostrov. To ale
k záchraně druhu již nestačilo. Tento pokus o
záchranu byl zároveň posledním momentem, kdy
kdo pozoroval živou bekasinu stewardskou.
Bekasina bariérská (Coenocorypha barrierensis)

Vodoušek rezavobrvý (Prosobonia ellisi), kresba
W. Ellise z druhé výpravy kapitána Cooka (1772–
1775). Zdroj: Wikimedia Commons.
Vodoušek (Prosobonia cancellata)
Bývalý poddruh vodouška temného (Prosobonia
parvirostris cancellata, někdy také uváděný jako
P. cancellata parvirostris), dnes odlišený do
samostatného druhu, je znám pouze z jediného
typového exempláře získaného na Vánočním
ostrově (jiným jménem Kiribati). Období jeho
vyhynutí spadá zřejmě do 50. let 19. století, kdy
byly na ostrov zavlečeny kočky a krysy,
pravděpodobní vinící této události.
Bekasina stewardská (Coenocorypha iredalei)
Tato bekasina byla ještě poměrně nedávno
považována za poddruh bekasiny malé

Podobně jako předchozí zástupce tohoto rodu byla
původně řazena jako poddruh bekasiny malé, dnes
je ale považována za samostatný druh, odlišený
jak
na
základě
molekulárních,
tak
i
morfologických znaků. Za jméno vděčí tato
bekasina místu svého původu – malému ostrovu
Barrier Island při pobřeží Nového Zélandu.
Historické nálezy však hovoří o tom, že druh byl
poměrně hojný a obýval i další ostrovy včetně
Severního ostrova Nového Zélandu, zřejmě ale
doplatil na příjezd Polynésanů a později i na
zavlečení krys. Ve 20. letech 19. století byl její
výskyt údajně doložen ulovením exempláře na
ostrově Motukorea, další jedinec (typový
exemplář) byl pak získán v r. 1870 právě na
Barrier Island, kde pravděpodobně dožívala
poslední populace. Od té doby nebyl druh již
spatřen a pravděpodobně byl rychle vyhuben
introdukovanými kočkami a krysami.
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Bekasina bariérská (Coenocorypha barrierensis), obrázek neznámého autora pochází z výpravy kapitána
J. C. Rosse (1839–1843). Zdroj: Wikimedia Commons.

Bekasina (Coenocorypha chathamica)
Je známa pouze na základě subfosilních nálezů
z ostrova Chatham a Pitt (poblíž Nového
Zélandu). Jméno prvního z nich dalo i vědeckému
názvu, což působí problém v českém i anglickém
názvosloví, kde je jako bekasina chathamská,
respektive Chatham Snipe označována bekasina
Coenocorypha pusilla. Oproti ní byl zde
popisovaný druh větší, s delším zobákem. Příčiny
i období vyhynutí nejsou u tohoto druhu známy,
uvažuje se však, že se tomu stalo po zavlečení
krys a koček (krysy byly na ostrov zavlečeny
pravděpodobně v 15.–18. století, kočky v druhé
polovině 18. století). Je však možné, že druh mohl
zůstat nepovšimnut i déle a přežil až do 19. století.
Bekasina (Coenocorypha miratropica)
Opět se jedná o druh známý pouze na základě
subfosilních nálezů. Zajímavostí tohoto nálezu je
jeho místo – tropický ostrov Viti Levu u Fiji, tedy
poněkud odlišný klimatický pás, než kde je

doložený historický a také současný výskyt
ostatních zástupců rodu Coenocorypha. Druh
údajně vyhynul téměř jistě zaviněním člověka a
jím zavlečených predátorů, podobně jako předešlé
druhy. Bližší údaje však nejsou známy.
Sluka (Scolopax anthonyi)
Jedná se o posledního zástupce zde popsaných
„placatých“ druhů, tedy těch popsaných na
základě (sub)fosilních nálezů. Nalezené ostatky
prozradily, že druh spadal svou velikostí někam
mezi sluku lesní (Scolopax rusticola), a sluku
americkou (Scolopax minor). Zajímavostí jistě je,
že i když nálezy pocházejí z ostrova Puerto Rico
v Karibském moři, některé znaky by druh řadily
spíše ke starosvětským slukám. Pravdivost těchto
údajů je ale značně diskutabilní. Kromě toho, že
druh byl asi pohlavně dimorfní (ve velikosti) a že
zřejmě obýval lesnaté oblasti, což není u tohoto
rodu nic zvláštního, se nepodařilo další
podrobnosti a ani důvody a čas vyhynutí tohoto
druhu zjistit.
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Perepel novokaledonský
(Turnix novaecaledoniae)
Z perepelů
(Turnicidae),
tedy
poněkud
problematické čeledi, která se dříve střídavě řadila
do krátkokřídlých (Gruiformes) a hrabavých
(Galliformes), je dnes jako vyhynulý uváděn tento
druh, jenž byl v minulosti odštěpen od podobného
p. rudookého (T. varius). Již název napovídá, že se
jedná(lo) o endemický druh Nové Kaledonie.
Druh byl popsán v roce 1889, další exemplář byl
získán ještě v r. 1911, později se podařilo získat
také záznamy ve fosilním materiálu. Z let 1944–
1945 byl pak výskyt druhu hlášen místním
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usedlíkem ze severu ostrova. Vzhledem
k přítomnosti
podobného
introdukovaného
příbuzného (Turnix varia) ale mohlo jít o záměnu
a záznam tak není považován za příliš věrohodný.
Každopádně, z pozdější doby už neexistuje žádné
další pozorování, a to i přes snahy několika
cílených expedic. Dnes je odhadováno, že pokud
ještě existuje nějaká populace, čítá méně než 50
jedinců, tedy množství, které pravděpodobně
nemůže dlouhodobě přežívat (alespoň ne bez
pomoci). Tento odhad je však spíše zbožným
přáním. Druh je prozatím řazen do kategorie
kriticky ohrožený – pravděpodobně vyhynulý.
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Poznámky k výskytu bahňáků ve Slezsku
Patrik Molitor
Slezsko, především pak okolí města Ostravy je pro
širokou veřejnost stále spojeno s těžbou černého
uhlí a silně narušeným životním prostředním.
Pravdou je, že tato doba dávno pominula a
stanoviště dříve narušené těžebním průmyslem se
stávají nebo již staly refugiem zvláště chráněných
druhů živočichů včetně řady ptačích druhů.
Výjimkou nejsou ani bahňáci. Nížinné české
Slezsko se rozkládá v povodí řek Odry, Olše a
Opavy a je protkáno řadou menších i větších
rybníků, aktivních nebo již pasivních štěrkoven či
řadou
odkalovacích
nádrží
v
blízkosti
průmyslových podniků a dalších vodních ploch,
které v nejbližším okolí mnohdy obklopují
rozsáhlé mokřady. Vzhledem k výše zmíněným
krajinným prvkům je oblast pravidelnou tahovou
zastávkou nejrůznějších druhů bahňáků (obr. 1).
Vlivem rostoucího zájmu o birdwatching přibývá
poslední dobou zpráv o pozorování vzácně
protahujících druhů, jako je kamenáček pestrý
(Arenaria interpres), jespáček ploskozobý
(Limicola falcinellus), vodouš štíhlý (Tringa
stagnatilis), lyskonoh úzkozobý (Phalaropus
lobatus) a řady dalších (ČSO 2016).
Nížiny českého Slezska však nejsou jen
důležitou tahovou zastávkou, ale také významným
hnízdištěm zvláště chráněných druhů bahňáků
nebo druhů, které jsou v době hnízdění přímo
ohroženy lidskou činností. Zvláště v zemědělské
krajině v okolí větších řek je místy stále početná
čejka chocholatá (Vanellus vanellus), ale teprve
v roce 2015 se díky projektu Marie Hánové a
Vojtěcha Brlíka včetně několika spolupracovníků
podařilo zmapovat nejdůležitější hnízdiště
v části Moravskoslezského kraje o přibližné
rozloze 1500 km2. Výsledkem byla registrace 61
hnízdních lokalit s odhadovaným počtem 150–170
párů čejky chocholaté. Projekt podpořený
programem ČSOP Ochrana biodiverzity 2015

přinesl také informace o šesti hnízdištích kriticky
ohroženého vodouše rudonohého (Tringa totanus),
který si v okolí města Ostravy vybírá ke svému
hnízdění nezřídka plochy silně ovlivněné lidskou
činností (Hánová & Brlík in litt.). Příkladem
takového habitatu je průmyslová zóna v OstravěHrabové, kde od roku 2013 dochází v retenční
nádrži (obr. 2) k pravidelnému hnízdění několika
párů (Halabica in litt.). Lokalita je však ohrožena
především nevhodným načasováním doby seče a
úprav porostů, ve kterých dochází ke hnízdění, a
momentálně se intenzivně jedná o nastavení
vhodného managementu se správci pozemků.
Mnohá tradiční hnízdiště ve Slezsku byla zničena
melioracemi ploch nebo i výsadbou rychle
rostoucích dřevin, např. v okolí Heřmanického
rybníka v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší.
Důsledkem meliorace a nevhodného
managementu zaniklo pravděpodobně po roce
2003 i poslední pravidelné hnízdiště břehouše
černoocasého (Limosa limosa) na území
Moravskoslezského kraje v okolí Kozmických luk
v blízkosti řeky Opavy (Lisal 2015). I proto se zde
před několika lety díky Kamilu Lisalovi začal
realizovat projekt Obnova tůní a revitalizace
mokřadu Kozmické louky (obr. 3). V současné
době se jedná o jednu z nejvýznamnějších
„bahňáčích“ lokalit ve Slezsku, jelikož zde
pravidelně hnízdí několik párů kulíka říčního
(Charadrius dubius), pisíka obecného (Actitis
hypoleucos), čejky chocholaté a také vodouše
rudonohého (Lisal 2015)!
Nemilým faktem je, že i přes vhodný
krajinný ráz Slezska nejsou mimo pravidelně
sledované lokality dostatečné informace o
hnízdění a velikosti populací řady dalších druhů
bahňáků. Během posledního atlasového mapování
hnízdního rozšíření ptáků v letech 2001–2003
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bylo na území Slezska zaznamenáno hnízdění
celkem devíti druhů bahňáků. Mimo výše
zmiňované druhy šlo bekasinu otavní (Gallinago
gallinago), sluku lesní (Scolopax rusticola),
kolihu velkou (Numenius arquata) a vodouše
kropenatého (Tringa ochropus). I přes stále
dostatečnou nabídku vhodných biotopů je
v současnosti rozšíření především bekasiny otavní,
sluky lesní a vodouše kropenatého ve Slezsku
sporadické, ne-li neznámé (ČSO 2016). V době
nejrůznějších dotací, programů, grantů, ale hlavně

Vanellus 11

probíhajícímu atlasovému mapování hnízdního
rozšíření ptačích druhů je jen na škodu, že dosud
stále nemáme dostatečné informace o výskytu
některých druhů bahňáků ve Slezsku, jelikož
získané informace významně přispějí nejen
k druhové ochraně, ale také k ochraně stanovišť,
ve kterých hnízdí. Doufejme, že se blýská na lepší
časy a po ukončení čtvrtého celostátního
mapování hnízdního rozšíření budeme znát
objektivní informace o výskytu bahňáků i ze
Slezska.
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Obr. 1. Protahující jespák obecný (Calidris alpina) a jespák malý (Calidris minuta) na Heřmanickém
rybníce, Ostrava, 17. 9. 2015, foto: Patrik Molitor.
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Obr. 2. Retenční nádrž pro průmyslovou zónu v Hrabové, Ostrava, 11. 4. 2016, foto: Patrik Molitor.

Obr. 3. Kozmické louky, Kozmice, 20. 8. 2015, foto: Patrik Molitor.
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Neočekávaná diverzita v inkubačních rytmech bahňáků
Martin Sládeček

Biparentální inkubace, tedy střídání obou rodičů
při inkubaci vajec, je nejčastějším typem
rodičovské péče u většiny druhů bahňáků. Jak
často se však oba rodiče při sezení střídají? A
jakými zákonitostmi se četnost střídání řídí? Na to
odpověděl mezinárodní tým vědců, v čele
s Martinem Bullou a jeho kolegy z Institutu Maxe
Plancka v Seewiesen, v Německu, jehož výsledky
zveřejnil prestižní vědecký časopis Nature.
Skupině odborníků, mezi nimiž jsou i tři členové
SVOB, se podařilo nashromáždit údaje o plnění
rodičovských povinností na úctyhodných 729
hnízdech u 91 populací 32 druhů bahňáků,
přičemž z českých polí a luk byla do studie
zahrnuta data o inkubaci čejek chocholatých
(Vanellus vanellus) a kulíků říčních (Charadrius
dubius). No a co nám data napověděla?
Zjištěná variabilita v četnosti střídání mezi
jednotlivými druhy, ale i mezi hnízdy jednoho
druhu, byla fascinující (obr. 1). Zatímco u
některých druhů se partneři střídají až 20 krát
denně, u jiných je jeden z rodičů schopen sedět
déle než 24 hodin. Jaké síly umožnily takové
variabilitě vzniknout?
Předpoklad, že rychlost střídání je řízena
energetickými potřebami rodičů, se nepotvrdil.
Délka jednotlivých inkubačních sezení totiž nijak
nesouvisela s velikostí těla rodičů. I nejmenší
druhy bahňáků, vážící méně než 30 gramů, tak
byly schopné sedět na hnízdě nepřetržitě i
dlouhých 12 hodin! Mimoto v nehostinných
podmínkách arktické tundry byla inkubační sezení
v průměru delší než v podmínkách mírného
pásma.

Naopak jako důležitý faktor se ukázala
antipredační strategie jednotlivých druhů. Ty,
které spoléhají na nenápadnost hnízda, se snaží
minimalizovat jakýkoliv pohyb okolo hnízda a
vylétají před blížícím se predátorem (i člověkem)
až na poslední chvíli. V důsledku toho u nich
inkubační sezení trvají zpravidla mnoho hodin.
Naopak druhy nápadné, obvykle aktivně bránící
hnízdo před blížícím se predátorem, se střídají
výrazně častěji.
V rámci studie byla hodnocena i
„periodicita“ jednotlivých inkubačních rytmů. Pod
ní si můžeme představit časový úsek, po němž se
periodicky opakuje pravděpodobnost, že bude
inkubovat ten který z rodičů. Například u nám
dobře známé čejky chocholaté sedí v noci takřka
výhradně samice, zatímco v průběhu dne se oba
partneři v inkubaci střídají. Její periodicita má
tedy „cirkadiánní“ povahu. Je určována střídáním
dne a noci, a to v přibližně ve 24 hodinovém
intervalu. Tak tomu však překvapivě bylo pouze u
22 % všech sledovaných hnízd! Periodicita
kolísala mezi 6 a 43 hodinami, přičemž větší
variabilitu vykazovali ptáci hnízdící ve vyšších
zeměpisných šířkách, tedy často druhy hnízdící
v Arktidě, kde během hnízdění slunce nezapadá.
Mimoto byla variabilita v periodicitě (jako ostatně
i v délce inkubačních sezení) podmíněna i
fylogenetickou příbuzností druhů. Konkrétní
faktory určující rozdílné délky period se však
v rámci této studie nalézt nepodařilo a zůstává to
tak jednou z otázek pro budoucí výzkum. Těch
ostatně nabízí téma inkubačního chování bahňáků
více než dost!
Zájemci naleznou celý článek na:
http://rdcu.be/mUso. Preprint je volně stažitelný
na http://biorxiv.org/content/early/2016/11/23/084806.
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Ostatní se mohou alespoň pokochat pohledem na inkubující bahňáky na speciálním Youtube kanálu:
https://www.youtube.com/channel/UCP8ITIDaFZHW68z7KaTyDew, nebo si přečíst blog ze zákulisí
článku: http://go.nature.com/2g2q62O.
c

Obr. 1. Aktogramy ilustrují diverzitu inkubačních rytmů bahňáků. Každý aktogram zobrazuje
inkubační sezení samičky (žlutá; ) a samce (modro-šedá; ) pro jedno hnízdo po dobu 24 hodin,
vyobrazeno dvakrát tak, že každý řádek zobrazuje dva po sobě následující dny. Jsou-li přítomny, šerosvit
je znázorněn světle šedými obdelníky ( ) a koresponduje s denní dobou, kdy se slunce nachází mezi 6°
a 0° pod horizontem, noc je znázorněna tmavě šedými obdelníky ( ) a koresponduje s denní dobou, kdy
se slunce nachází > 6° pod horizontem. Šerosvit i noc jsou vynechány uprostřed aktogramu (24:00), čímž
odhalují inkubační rytmus i během šerosvitu a noci. Číslice (
) znázorňují hnízdiště každého páru
(t.j. které páry hnízdily na stejném hnízdišti). Aktogramy pro všechna hnízda použitá v této studii, stejně
tak jako data a skript umožňující rekonstrukci tohoto grafu, všech aktogramů i výsledků studie jsou volně
dostupná na https://osf.io/wxufm/. Tento graf i jeho popisek byl upraven dle grafu publikovaného
v časopisu Nature (http://doi.org/10.1038/nature20563).
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Nová fylogeneze kulíků
Jakub Vlček
Napadla Vás někdy otázka, jaký je fylogenetický
vztah mezi kulíky objevujícími se na našem
území? Zda je kulík písečný (Charadrius
hiaticula) příbuznější spíše vzácnému kulíkovi
mořskému (Charadrius alexandrinus) nebo
našemu kulíkovi říčnímu (Charadrius dubius)? A
co potom kulík hnědý (Eudromias morinellus)?
Naštěstí na tyto otázky, a mnohé další souvislosti
týkající se evoluce kulíků, dnes existuje docela
dobrá odpověď díky článku, který vyšel minulý
rok na jaře (Dos Remedios et al. 2015).
Jak už z předchozího fylogenetického
článku víme (Vlček 2014) bahňáky je možné řadit
do tří monofyletických kladů – Lari, Scolopaci a
Charadrii. V rámci Charadrii máme skupinu
kulíků na jejíž bázi jsou kulíci rodu Pluvialis a pak
následují dvě skupiny – na jedné straně čejky a na
druhé „malí kulíci“ (rody Charadrius, Eudromias,
Thinornis a Anarhynchus). Nicméně v těchto
skupinách byl do nedávna trochu zmatek a co se
týče čejek zmatek pořád přetrvává, jelikož nebyly
zahrnuty do analýzy ve výše zmíněném článku.
Příbuznosti uvnitř „malých kulíků“ byly v článku
podrobněji
analyzovány
fylogenetickými
metodami na základě čtyř jaderných a dvou
mitochondriálních genů. Fylogenetický strom
založený na šesti nezávislých genech můžeme na
základě současných pravidel považovat za
věrohodnou reprezentaci příbuznosti, o které má
smysl diskutovat. Pojdmě se tedy podívat co Dos
Remedios et al. (2015) odhalili.
Sdružený fylogenetický strom (obr. 1)
ukázal, že vybrané druhy je možno s vysokou

mírou pravděpodobnosti rozdělit do dvou
monofyletických linií (technicky pojmenovány
CRDI a CRDII). CRDI obsahuje jak kulíka
písečného, kulíka říčního tak i kulíka hnědého,
který je sesterským druhem téměř všem CRDI. Ve
druhé linii CRDII je pak kulík mořský a je
příbuznější
například
podivnému
kulíku
křivozobému (Anarhynchus frontalis) z Nového
Zélandu anebo kulíku většímu (Charadrius
leschenaultii).
V článku se autoři zaobírali hlavně
rozřešením otázky, zda jsou kulíci rodu
Charadrius původem ze severní nebo jižní
polokoule. Tuto otázku se pokusili rozklíčovat
vynesením druhových areálů na získaný
fylogenetický strom a následným odhadováním
pozic areálů, nejdříve u společných předků
jednotlivých dvojic druhů, a následným odhadem
u všech uzlů stromu. Odhad příslušnosti k areálu u
jednotlivých uzlů byl proveden metodou
maximalní
parsimonie,
tedy
výběrem
nejjednodušeji vysvětlitelného rozložení areálů
pro danný uzel na základě rozložení areálů
v uzlech předchozích (obr. 1). A hlavním
výsledkem bylo, že předek všech kulíků rodu
Charadrius žil na severní polokouli a rozšíření do
jižních krajů následovalo později. Tato práce
znovu poukazuje na fakt, že fylogenetické studie
jsou důležité nejen pro taxonomii, ale v prvé řadě
nám poskytují nezbytnou kostru pro řešení
evolučně-ekologických otázek. Doufejme tedy, že
v brzké době se objeví podobně věrohodná
fylogeneze také pro naše oblíbené čejky.

64

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Vanellus 11

a)

b)

Obr 1. a) Fylogeneze "malých kulíků" založená na šesti nezávislých genech. U jednotlivých uzlů je
uvedena jejich pravděpodobnost („posterior probability“). V pravé části stromu jsou uvedeny názvy
jednotlivých skupin (CRDI a CRDII) a jejich podskupin (a-f). Koláčovým grafem u každého uzlu je
znázorněna příslušnost jednotlivých taxonů k danému areálu, příslušnost byla odhadována metodou
maximální parsimonie. b) Jednotlivé areály jsou reprezentovány různými barvami a mapka světa
poskytuje legendu k těmto barvám. Obrázek je převzatý z původního vědeckého článku (Dos Remedios et
al. 2015).
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Úspěchy a neúspěchy ve snahách o záchranu jespáků lžícozobých
Jan Havlíček
Jespák
lžícozobý
(Calidris
pygmaea),
charismatický bahňák migrující mezi hnízdišti na
ruské Čukotce a zimovišti v jihovýchodní Asii, je
v současné době jedním z nejohroženějších
ptačích druhů na naší planetě (podle IUCN je
řazen jako kriticky ohrožený; Birdlife 2015).
Zatímco po roce 1970 byl počet hnízdících párů
odhadován zhruba na 2 500, dnes žije ve volné
přírodě asi 100–200 párů. Nejvýraznější pokles
byl zaznamenán mezi lety 2002–2009, kdy činil
průměrný roční pokles 26 % (Zöckler et al. 2010).
Mezi nejpravděpodobnější viníky těchto změn
patří lov bahňáků jako potravy a degradace
stanovišť na tahových zastávkách a zimovištích.
Dalším problémem je také nízká produktivita
hnízdění, tj. počet mláďat dosáhnuvších vzletnosti
(Zöckler et al. 2010; celou problematiku
podrobněji rozebírá například Kubelka (in press).
Z těchto důvodů byl v letech 2011–2012 zahájen
záchranný program spočívající ve sběru vajec a
následné péči o mláďata až do doby vzletnosti.
Tím dochází k výraznému snížení ztrát na malých
mláďatech. Ptáci navíc zakládají náhradní snůšky,
takže se i zvyšuje celková produkce vajec
v populaci. Část sebraných vajec byla v letech
2011 a 2012 převezena do stanice Wildfowl &
Wetlands Trust (WWT) v
Slimbridge,
Gloucestershire, ve Velké Británii, kde byla
založena náhradní populace. V roce 2014 zde bylo
chováno 25 jedinců (Clark et al. 2014) a v červnu

2016 konečně přišlo to, na co všichni netrpělivě
čekali. Po námluvách došlo nejen k páření ptáků,
ale také k nečekaně velkému úspěchu – snesení
malých kropenatých vajec, prvních v zajetí (video
z páření a hnízdění v zajetí je možné shlédnout na
stránkách WWT). Od dvou párů bylo celkem
získáno sedm vajec, která byla umístěna
v inkubátoru (Lee 2016a, WWT 2016).
Nejdůležitější bylo zjištění, že nejméně dvě vejce
obsahují dobře se vyvíjející zárodky, u některých
vajec nebylo možné stav zhodnotit a některá vejce
byla bohužel velmi nekvalitní a dále se nevyvíjela
(Lee 2016b). Během 2. a 3. července se vylíhla
dvě zdravá mláďata, naneštěstí v následujících
dnech obě z neznámých příčin uhynula (Lee
2016c). Navzdory tomu se ale jedná o mimořádný
chovatelský úspěch s velkým potenciálem do
budoucnosti. Dobrou zprávou je poté úspěšný
průběh letošní sezóny na Čukotce, kde se týmu
odborníků
podařilo
v
rámci
projektu
„head-starting“ (podrobněji viz Kubelka in press)
sebrat a umístit do inkubátoru 32 vajec a na sběr
dalších čtyř se ještě připravují. Většina
z odebraných vajec obsahuje zárodky a
z některých už se úspěšně vylíhla dobře
prospívající mláďata. Podle odhadů by na konci
sezóny mohlo být okolo 30 odchovaných jedinců
připravených k vypuštění do volné přírody (Lee
2016c,d,e).
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Dospělý samec jespáka lžícozobého (Calidris pygmaea) na hnízdišti, červen 2015, foto: Vojtěch Kubelka.
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Milostný trojúhelník břehoušů?
Jan Havlíček
Neobvyklé chování břehouše černoocasého
(Limosa limosa) bylo pozorováno správcem
v rezervaci Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)
Welney reserve v Norfolku. Toto místo leží
v jedné ze dvou oblastí ve Velké Británii, kde
tento vzácný bahňák hnízdí. Dvanáctiletý samec,
rozpoznatelný díky barevnému kroužku, zde byl
pozorován ve společnosti dvou samic vodících
mláďata. Bohužel jejich počet se nepodařilo

přesně zjistit. Pokud by mláďat bylo více než
čtyři, obvyklý počet u břehoušů, bylo by
pozorování prvním pozorováním kooperativní
polygynie u tohoto „striktně monogamního“
druhu. Podle odborníků by za vznikem milostného
trojúhelníku mohl stát nedostatek samců v místní
populaci. V celém spojeném království totiž
hnízdí jen okolo 60 párů.

Článek podle: New behaviour seen in rare wading birds. URL: http://www.wwt.org.uk/news/allnews/2016/06/wwt-news/new-behaviour-seen-in-rare-wading-birds/ (online přístup 5. 7. 2016)

Hnízdo břehouše černoocasého (Limosa limosa) na Českobudějovicku, 2016, foto: Vojtěch Kubelka.
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Bahňáci amerického jihovýchodu – Florida
Vojtěch Kubelka

Pobřeží Bahia Honda Key vypadá jako vytřižené z létáčku cestovní kanceláře, foto: Vojtěch Kubelka.

Odpočívající jespák drobný (Calidris minutilla) na cestě do Jižní Ameriky, foto: Vojtěch Kubelka.
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Jižní Florida překvapí každého hned na letišti a to
nikoliv množsvím bahňáků, ale naproto tropickým
klimatem, všude je velmi teplý a vlhký vzduch.
Připravte se na 31 °C v noci, vysoká vlhkost
situaci ještě zhoršuje. Takto to chodí v říjnu, v létě
bývá klima ještě tropičtější. Není divu, že
obyvatelé Aljašky létají ke svým floridským
chatičkám pouze v zimě. Člověk si však po čase
zvykne, jinak to ani nejde. Infrastruktura i
jakékoliv služby fungují v celé zemi perfektně a
návštěvník se může dle libosti vydat objevovat
nejen bahňáky. Během třítýdenní říjnové návštěvy
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jižní a střední Floridy jsem pozoroval 13 druhů
bahňáků, včetně několika druhů, které se mimo
Ameriku dají potkat těžko. Florida má dobře
propracované průvodce po nejzajímavějších
ornitologických lokalitách „Great Florida Birding
and Wildlife Trail“ (Florida Fish and Wildlife
2016), které mohu vřele doporučit. Jako terénní
příručka mi výborně posloužila tato kniha (Dunn
& Alderfer 2011). Opravdu jedinečnými zážitky
byly návštěvy pásu ostrůvků Florida Keys a NP
Everglades na jihu země a poté Merrit Island
National Wildlife Refugie nedaleko Orlanda.

Tenkozobec americký (Recurvirostra americana) si klidně vykračuje vedle na pláži, foto: Vojtěch Kubelka.
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Merrit Island National Wildlife Refugie je hezký kout přírody nedaleko vesmírného centra NASA na misu
Canaveral, kde pláž Atlantského oceánu hned po několika metrech písečných dun a křovin přechází do
klidné vnitřní „Komáří laguny“, kam jezdí lovit delfíni i zaletují bahňáci, foto: Vojtěch Kubelka.
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Kulík tlustozobý (Charadrius wilsonia) je celoroční obyvatel floridských pláží, foto: Vojtěch Kubelka.
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Setkání s vodoušem rudonohým
Pavel Ondra
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) je jedním
z nemnoha bahňáků, které můžeme označit za
„naše“, tedy těch, kteří u nás pravidelně hnízdí a

vyvádí mláďata, a spolu s vodoušem kropenatým
(Tringa ochropus) je u nás v tomto směru
nejrozšířenějším zástupcem rodu vodoušů.

Na první pohled je vodouš rudonohý
hnědý, poměrně tmavý, výrazně kropenatý

zejména na spodní straně těla. Pozorovatele
zaujmou červené nohy a červený kořen zobáku.
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I hřbetní strana se však vyznačuje
zajímavým pravidelným symetrickým žíháním.
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Stačí však jen trochu vzpřímený postoj a vodouš
rudonohý je mnohem světlejší.

Ještě výraznější je tato změna při zvednutí
křídel, která jsou ze spodní strany téměř čistě bílá.
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Nejvíce však upoutá naši pozornost barva nohou
vodouše rudonohého, která se ve svatebním šatu
neuvěřitelným způsobem rozzáří, že je až
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neskutečně rudá a nenechá nikoho na pochybách,
že jeho druhové jméno nemohlo být vybráno lépe.

75

Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Koncem června 2015 jsem měl docela
štěstí, když jsem záhy po příjezdu vyplašil
dospělého vodouše rudonohého, o kterém jsem
vůbec nevěděl. Po přeletu na nedaleký ostrůvek
však nezmizel v bujné vegetaci, jak bych
očekával, ale zůstal na jeho okraji, jako by mi
chtěl vysvětlit, že tam nemám co dělat. Bylo mi to
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trochu divné, ale pochopil jsem až za chvíli po
spatření těchto dvou roztomilých „plaváčků“, že
jeho projevy nebyly určeny mně, ale dával pokyny
mláďatům, která statečně pádlovala z mé blízkosti
za svým rodičem. Kromě toho, že předvedli, jak
výbornými plavci už od útlého věku jsou, se
chovali naprosto klidně a jen po očku sledovali,
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zda jim nehrozí z mé strany nějaké nebezpečí.
Bylo to poprvé, co jsem viděl mláďata vodoušů
rudonohých plavat. Vzdálenost, kterou museli
uplavat v hlubší vodě, byla odhadem 40–50 metrů
a plavba trvala přibližně jednu minutu.
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Vezmeme-li v úvahu, že nemají plovací blány, je
to úctyhodný výkon. Po dosažení břehu oba mladí
vodouši zmizeli poměrně rychle, ale bez
překotného spěchu, v podrostu za svým rodičem.
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Za letu je vodouš rudonohý zcela typický a
nezaměnitelný s ostatními druhy bahňáků.
Typický bílý klín na hřbetě a široký bílý pruh na
zadním okraji křídel nenechá nikoho na

Vanellus 11

pochybách, že jde právě o vodouše rudonohého.
Ve většině případů však k těmto znakům přibude
ještě typický hlas, kterým se za letu ohlašuje často
dřív než ho spatříme.
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Na závěr ještě pohled na odpočívající
rodinku vodoušů rudonohých s již vzrostlými
mláďaty, v pozadí s tenkozobcem opačným
(Recurvirostra avosetta) a čejkou chocholatou
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(Vanellus vanellus) a na posledním obrázku se
s námi loučí zkoumavým a trochu i šibalským
pohledem dospělý vodouš rudonohý ve svém
typickém postoji.
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