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Dne 11.6. 2009 autoři tohoto příspěvku
spolu s Pájou Blažkovou vyrazili na
tříčlennou zahraniční bahňákářskou
exkurzi. O 19denní cestě autem na
hnízdiště bahňáků do nejsevernějších
končin Skandinávie nyní přinášíme
krátkou fotoreportáž.

Odolali jsme lákavému vábení lokalit
jižní Skandinávie a mířili stále na sever
(viz vyznačená trasa). Opravdovou
bahňáčí lokalitu (vlevo) jsme navštívili
až u jezera Holmsjön (64°42'N,
16°43'E), severně od obce Vilhelmina.

Od té doby až po severní hranici tajgy jsme
se na jezerech opakovaně setkávali s vodouši
bahenními a vodouši šedými. Oba druhy dokáží velmi vytrvale a hlasitě varovat při
přiblížení pozorovatele k ukrytým mláďatům. Rozčilení rodiče vetřelce odlákávají,
takže není snadné dohledat roztroušená mláďata přikrčená v bažinné vegetaci.

Vodouš bahenní bedlivě pozorující naru- V.šedý upozorňuje na člověka z velké dálšitele v blízkosti ukrytých mláďat.
ky a nalézt jeho mláďata je velmi obtížné.
Slavný NP Karsivarsi (64º41´N, 64º41´E) je hnízdištěm mnoha ptačích druhů, nám
však neukázal svou příznivou tvář. Pršelo a pršelo… Pohled z horské tundry (níže)
již z Finska - za silnici s jezery a bažinami (v Norsku). Mokří a pokoření jsme
nakonec odtáhli s nepořízenou. Jen kulíci zlatí se snažili ze všech sil zahnat naše
chmury.

Pátrání po bahňácích nebylo vždy úspěšné.
Avšak všudypřítomní kulíci zlatí nás
doprovázeli na každém kroku jak v nížinných
leso-tundrách tak i na náhorních planinách.
Jejich podmanivé volání neodmyslitelně patří
ke koloritu severské přírody.

Nápadní ústřičníci velcí hnízdí hojně podél celého pobřeží Norska a jejich
charakteristický hlas je jedním z nejčastějších v těchto přímořských končinách.
V přehledné vegetaci plochého poloostrůvku v malebném fJordu u Hamnbuktu (70
º03´N,25 º00´E) se nám podařilo zdokumentovat několik hnízd. Na snímku nahoře
mezi kameny a chaluhami se mistrně ukrývá malé kuřátko. Přítomnost mláďat na
lokalitě prozradilo pronikavé varování rodičů, když jsme se přiblížili do jejich
bezprostřední blízkosti (Manndalen, 69º32´N, 20º32´E).

Nečekaně objevený pár kolih velkých
(nahoře) po zastavení a výstupu z auta a
to hned s mláďaty v trávníku u silnice
(foto vpravo) - tomu se říká šťastná
náhoda! (Sørstraumen, 69º50´N, 21º52´E).

Kamenáček pestrý hnízdí na plochých pobřežních pláních se šichou a další nízkou
vegetací zajišťující dostatečný přehled o dění v okolí. Objevit zde jeho hnízdo již
zdálky podle inkubujícího rodiče proto nebývá velký problém (Hamnbukt, 70
º03´N, 25 º00´E).

A poté přišel Národní park Stabbursdalen, jistojisté hnízdiště kulíků hnědých …
Nám ovšem muselo po několikahodinovém pátrání stačit alespoň hnízdo kulíka
písečného v tichu náhorní plošiny v nadmořské výšce 460 m.n.m.

Poslední kopec navštívený toho dne přinesl i dlouho hledaný výsledek – hnízdo
kulíka hnědého. Bylo to na západním svahu tohoto kopce (viz níže).

A pak přišel Stabbursdalen …

A pak přišel Stabbursdalen…

Snůška tří
vajec byla
umístěna
uprostřed
koberce
šichy.
(nahoře)

Nedůvěřivý rodič poblíž hnízda
focený zpod celty (vlevo). Snůška
tří vajec (dole vpravo) byla
nasezena jen málo a tak pověstné
„uložení snůšky i s rodičem na
dlaň“ se nekonalo. Zadostiučením
nám byla alespoň dokumentace
vzorového dosedání na snůšku
(dole vlevo).
Romantický výhled z hnízda
(uprostřed snímku dole) na jezera
v nitru národního parku.

Hejno odpočívajících břehoušů rudých v podvečer na kamenité pláži
západního pobřeží Porsangerfjordu. Jejich hnízdiště se nám bohužel odhalit
nepodařilo, i když mělo jít o divukrásnou lokalitu – viz níže.

Předpokládaná lokalita břehoušů rudých na Varangeru (70º14´N, 30º28´E) se
ukázala být hnízdištěm mnoha jiných bahňáků. Vymapovali jsme několik
hnízdních teritorií jespáků obecných (níže), charakteristických vysedáváním
ptáků na vyvýšených bultech mezi jezírky a bažinkami a tokem. Hnízdo,
skryté v řídkém trsu trav, poté bývá někde poblíž (viz následující stránka)

Jespáci bojovní se občas nechali vidět na
svých tokaništích (lecích). Nenápadné sa
mičky však svá hnízda střežily bedlivě.

Lyskonohové úzkozobí byli pravidelnými
obyvateli všelikých jezírek a jejich jemné
švitoření nás provázelo takřka po celém
severu. Několik hnízd jsme objevili vždy
po vyplašení překvapeného rodiče, vždy
na podmáčených místech ve spleti travin
a ostřic.

Kolihy malé pořídku ale pravidelně hnízdí i na nejzazším severu v otevřených
tundrách i v enklávách bezlesí jižněji položných leso-tunder. Přes svou velikost a
hlasité varování je velmi obtížné nalézt jejich hnízdo. Snůška poblíž nejsevernější
evropské pevninské vesničky Gamvik (71º04´N, 28º12´E) se právě líhne.

A co se nepovedlo? Na hnízdišti jespáčků ploskozobých (výše), Hamnbukt, (70º03´N,
25º00´E) jsme pozorovali sice několik jedinců tohoto druhu, ale hnízdo jsme našli jen
jedno, navíc predované. Hnízdiště tvoří mělké tmavé bažinky s řídkým porostem.

Nepovedlo se také objevit
hnízdo jespáka mořského,
jednoho z favoritů
expedice. Nasáli jsme
tedy alespoň atmosféru jeho hnízdiště u Gamviku. U pobřeží jsme pak viděli
alespoň jednoho jespáka mořského ve skrytu balvanů a chaluh. Při hledání jespáků
na pobřeží se nám zato podařilo pozorovat racka polárního (Larus glaucoides).

A nakonec doporučení pro zájemce o úspěšnou exkurzi za severskými
bahňáky: Snažte se nerozhněvat si severské trolly a za soumraku se
pokuste vetřít do jejich přízně. Jsou to příjemné večery.

