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Slovo úvodem
Pátý zpravodaj pracovní skupiny pro výzkum a
ochranu bahňáků v ČR Vás zřejmě na první
pohled překvapil. Doufám, že příjemně. Ve snaze
udržet krok se vzhledem dnešního průměrného
časopisu byla výrazně upravena a snad i vylepšena
jeho vizáž, a to především zásluhou Ondry
Tomančáka, našeho nového webmastera.
Mimo tuto nejvíce patrnou změnu se toho za rok
2009 v naší pracovní skupině událo mnoho. O
všem se podrobně dočtete v zápisu z podzimní
členské schůze SVOB na Velkém Tisém a
několika dalších příspěvcích: Bahňákářský víkend
2009, Ohlédnutí za mezinárodní bahňákářskou
konferencí na Texelu v Nizozemí 2009, Poslední
naděje kolihy tenkozobé? a Expedice "Slenderbilled Curlew". Velmi důležitým počinem bylo
právě aktivní zapojení našich členů do projektů
mezinárodní skupiny pro výzkum a ochranu
bahňáků (IWSG) a tato dále rozvíjená spolupráce.
Stěžejní částí Vanellusu 5 jsou, jak bývá zvykem u
zimního čísla, autentické zprávy členů SVOB o
jejich bahňákářské činnosti za rok 2009. Následuje
příspěvek Pavla Žďárka o historii kroužkování
bahňáků u nás, který je zajímavým pohledem do
minulosti českých kroužkovatelských aktivit. Dále
jsou zařazena faunistická pozorování členů
SVOBu z loňského roku. Michal Pakandl si dal
rovněž práci s databází, kterou spravuje a sestavil
článek o průtahu vodouše šedého územím ČR.
Další stránky Vanellusu byly přichystány pro
výsledky projektů čejka chocholatá a vodouš
rudonohý. Avšak nenajdete je tam z následujících
důvodů. Jak jsem zjistil, tak komplexnější výzkum
bahňáků, jehož výsledky jsou požadovány formou
formuláře, není pro české ornitology příliš
atraktivní (pokud ovšem není honorován).
Bohužel se mi za hnízdní sezónu 2009 přes
veškerou apelaci sešlo pouze několik údajů o
vodouši rudonohém od 6 pozorovatelů (kterým
tímto velmi děkuji). Pouze jedenkrát se však
jednalo o vyplněný formulář (nepočítám-li vlastní
data). Zájem o monitoring čejky chocholaté
rovněž uvadl. Za jižní Čechy mám k dispozici data
od 4 ornitologů (ti si rovněž zaslouží dík), ale
jedná se o zlomek výsledků z roku 2008.
Nedostatek údajů je tedy hlavním důvodem
absence samostatných příspěvků těchto projektů.

Monitoring čejky chocholaté v letech 2008, 2009 a
částečně 2010 bude zhodnocen v připravovaném
článku M. E. Šálka a V. Kubelky do časopisu
Sylvia. Data o vodouši rudonohém budou rovněž v
budoucnu
využita.
Vhodným
vylepšením
dotazníkových formulářů by bylo kromě
zjednodušení jejich snadnější on-line elektronické
vyplňování na internetu (podobně jako projekt
JPSP). Tento přístup bude projednán a připraven
na hnízdní sezónu 2011. Bylo by velmi žádoucí,
aby se projektů SVOB zúčastňovala alespoň
většina členů a co nejvíce dalších příznivců
bahňáků. Nejde jen o to data nasbírat v terénu, ale
je neméně důležité je zpracovat a včas doručit
koordinátorům jednotlivých projektů pro jejich
další využití. Údajů, zapomenutých v terénních
denících je největší škoda.
Své místo ve zpravodaji nachází také projekt
západočeské pobočky ČSO – monitoring bekasíny
otavní. Zde nezbývá než apelovat na aktivní
zapojení do tohoto projektu. Další výzvou ke
spolupráci je „Čejkování 2010 na Písecku“ pod
vedením M. E. Šálka. Nedílnou součástí našeho
zpravodaje jsou dále překlady článků z internetu a
publikací, vlastní postřehy a fotografie z cest,
konferencí a expedic. Tradiční závěr tvoří opět
fotopříběh Pavla Ondry – tentokrát pokračování
ústřičníka velkého.
Toto číslo je opět pestrou mozaikou příspěvků 12
bahňákologů, za což jsem velmi rád a doufám, že
tento trend bude pokračovat i do budoucna.
Letošní předjarní číslo zpravodaje vyšlo poněkud
později, ale nový vzhled budiž odměnou za delší
čekání. Bahňákářská sezóna je již v plném proudu,
tak ať se daří terénní práce a nejen ta terénní co
nejlépe!
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Zápis ze 3. výroční členské schůze
Skupiny pro výzkum a ochranu
bahňáků v ČR, pracovní skupiny České
společnosti ornitologické konané 10.10.
2009 na terénní stanici ČSO Velký Tisý
(Třeboňsko)
Jan Havlíček
Schůze začala v 17 hodin za účasti 15 členů
SVOB, jedna členka se přidala později. Schůzi
zahájil a řídil koordinátor SVOB Vojtěch Kubelka.
V úvodu nejprve přivítal přítomné členy a omluvil
ty, kteří nemohli přijet a předem nás o tom
informovali. Poté předal slovo M. E. Šálkovi,
který přijal funkci volební komise. Na tuto schůzi
byly plánovány předem avizované volby do
výboru SVOB, nepřítomní členové se mohli
vyjádřit korespondenčně. Bylo navrženo 7
kandidátů do výboru SVOB (kromě stávajícího
výboru: Kubelka, Havlíček, Pakandl byli ještě
navrženi Šálek, Šírek, Zámečník a Žďárek). 2
kandidáti (Šálek a Žďárek) se kandidatury na
místě vzdali (P. Žďárek zůstává nadále čestným
předsedou SVOB), druzí dva byli nepřítomni a
byli by dotázáni v případě zvolení. Pokud by
nesouhlasili s kandidaturou, bylo by pořadí ve
volbách posunuto na dalšího kandidáta. Všemi
přítomnými bylo odsouhlaseno veřejné hlasování a
byly připojeny 2 hlasovací lístky zaslané
korespondenčně, 3. člen, který se vyjádřil
korespondenčně nenavrhoval žádné změny ve
výboru SVOB. Každý člen mohl hlasovat pro 3
kandidáty. Do výboru byli zvoleni: se 17 hlasy
Vojtěch Kubelka, s 16 hlasy Jan Havlíček a s 15
hlasy Michal Pakandl, dále se se 4 hlasy umístil
Václav Zámečník a s 1 hlasem Jiří Šírek. Zvolení
členové výboru se dohodli na následujícím
rozdělení funkcí ve výboru: koordinátor Vojtěch
Kubelka, zástupce koordinátora Jan Havlíček, člen
výboru Michal Pakandl. Složení výboru tedy
zůstává na následující volební období 2010 a 2011
nezměněné. Další volby na období 2012 a 2013
proběhnou v roce 2011.
Vojtěch Kubelka poreferoval členům o
činnosti výboru SVOB od poslední členské schůze
v roce 2008. Výbor se scházel nepravidelně,

především při schůzích pobočky JOK a také na
schůzi ČSO v Praze. Dále spolu členové výboru
komunikovali prostřednictvím internetu a telefonu.
Mezi hlavní náplň činnosti patřilo vydání 2 čísel
zpravodaje Vanellus (3 a 4), příprava podzimní
schůze, vyhodnocování některých projektů,
navazování mezinárodní spolupráce, komunikace
se členy SVOB a zprostředkování komunikace
mezi jednotlivými členy. Dalším bodem programu
bylo zhodnocení plánu činnosti v roce 2009. Tento
plán byl formulován z výsledků jednání a
následných diskusí na loňské schůzi a byl
uveřejněn ve Vanellusu 3. Činnost: v roce 2009 se
pokračovalo ve stávajících projektech, výsledky
byly uveřejněny ve Vanellusu 3 a 4. Na projekty
bylo upozorňováno pomocí emailů, na webu
SVOB a ČSO. U některých projektů byly
upraveny metodiky, což však nedoznalo valných
úspěchů (viz dále u shrnutí jednotlivých projektů).
Byl připravován a projednáván projekt kulík říční
(výběr hnízdního biotopu, kvality hnízdiště atd.),
od kterého bylo nakonec upuštěno. Druhý projekt
zaměřený na sledování průtahu bahňáků byl řešen
v další části schůze. Mezinárodní spolupráce:
zatímco na loňské schůzi se mluvilo o možném
členství ve WSG, dnes je již Vojta Kubelka
plnohodnotným členem této skupiny (členství
jednotlivce je levnější než členství celé skupiny).
Spolu s Jakubem Vránou se Vojta zúčastnil letošní
mezinárodní konference WSG, kde byli oba naši
členové srdečně přijati (viz samostatný příspěvek).
Členství: bylo získáno několik nových aktivních
členů, naopak jeden člen dobrovolně skupinu
opustil, další aktivní člen bohužel na počátku
letošního roku zemřel. Členství těch, kteří
dlouhodobě se skupinou nekomunikují bude
individuálně řešeno výborem SVOB. Ten může
případně neaktivní členy vyloučit. Nejprve však
budou osloveni a vyzváni, aby se ke svému
členství, činnosti a setrvání ve skupině vyjádřili.
Osvětová a publikační činnost: skupina vydává
zpravodaj Vanellus (viz dále), má vlastní web (viz
dále) a aktivně komunikuje se svými členy. Je
možnost uspořádání vycházek, popř. prezentace
skupiny na ostatních vycházkách pro veřejnost. V
následujícím roce by bylo možné uspořádat
kroužkovací akci pro členy SVOB, kde by zkušení
chytači předali informace a zkušenosti mladším
kroužkovatelům. Vanellus: byla vydána 2 čísla
Vanellusu, v prvním obsáhlejším čísle byly
uveřejněny zprávy o činnosti jednotlivých členů a
výsledky většiny projektů. Druhé letošní číslo,
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které vyšlo krátce před schůzí, je ukázkou
aktivního přístupu členů k tomuto tématu. Do
tohoto čísla přispělo 13 členů hlavně formou
překladů různých článků, recenzí knih a dalšími
příspěvky. Byla dohodnuta uzávěrka pro
příspěvky a to na 15.2.2009. Do té doby pošlou
všichni členové zprávu o své činnosti za rok 2009
a připojí faunistická pozorování za tento rok.
Členové byli vyzváni, aby hlásili chyby ve
Vanellusu, ty budou v dalších číslech uveřejněny
jako eratta. Nadále si také redakční tým Vanellusu
vyhrazuje právo na drobné změny textu zaslaných
členy SVOB.
V dalším bodě byly shrnuty výsledky
jednotlivých projektů:
Projekt čejka chocholatá: Vojtěch Kubelka
připomněl, že v letošním roce pokračuje tento
projekt, který odstartoval loňský rok. Výsledky z
Českobudějovicka za rok 2008 byly zveřejněny ve
Vanellusu 3. Tuto sezónu poslali z oblasti
Českobudějovicka data doposud jen 3 mapovatelé.
Data ze všech oblastí se kromě krajských
koordinátorů posílají také Václavu Zámečníkovi,
který má na starosti celý projekt. Výsledkem
projektu by měla být koncepce a především
následná aplikace AGRO–ENVI programu na
ochranu čejky. M. E. Šálek, který se dlouhodobě
problematikou čejky zabývá, nastínil v další části
schůze budoucnost výzkumu tohoto ubývajícího
druhu. Šlo by např. o sledování osudu mláďat v
důsledku aplikace chemických postřiků na polích,
možné vlivy na predaci a přežívání mláďat při
značení hnízd v polích, značení mláďat
vysílačkami atd.
Projekt Vodouš rudonohý: u tohoto projektu byla
zpracována nová metodika, přesto se zatím sešly
pouze 3 kusé poznámky, které ani nebyly formou
připraveného dotazníku.
Přílet čejky chocholaté a kulíka říčního: Jan
Havlíček k tomuto projektu podotkl, že se sešlo
pouze málo pozorování k příletu čejky chocholaté.
Výsledky budou srovnávány s dlouhodobými
trendy průtahu (z databáze SVOB), nicméně je
potřeba větší zapojení členů SVOB do tohoto
projektu.
Kroužkování: do Vanellusu 4 zpracoval náš člen a
předseda kroužkovací stanice Jaroslav Cepák
příspěvek o kroužkování bahňáků v ČR v roce
2008. Nadále by bylo vhodné výsledky takto

zpracovávat. Mezi přítomnými byla diskutována
možnost zjišťování biometrických údajů u
kroužkovaných bahňáků a jejich další využití,
popř. porovnání s již existujícími výsledky.
Některá data by se dala použít i pro srovnání s
výsledky nově chystaného projektu. Tato
problematika bude diskutována s kroužkovací
stanicí, popř. bude připravena tabulka pro
zjišťování biometrických údajů.
Databáze faunistických pozorování: Michal
Pakandl má nyní k dispozici cca 12000 údajů o
pozorování bahňáků. Z těchto dat sepsal první
článek o průtahu jespáka bojovného přes ČR,
který byl uveřejněn ve Vanellusu 4. Další data
(nová i stará) jsou vítána, členové posílají data ke
konci každého roku povinně. J. Havlíček letos
projednal možnost získání dat z databáze AOPK
ČR s tím, že se ještě musí dále jednat a stanovit
podmínky pro nakládání s daty.
V dalším bodu schůze seznámil Jan Havlíček
přítomné s činností webových stránek skupiny. Ty
byly spuštěny před dvěma lety a za tu dobu
zaznamenaly přes 3500 přístupů, což naznačuje, že
jsou hojně navštěvovány jak členy skupiny, tak
ostatními zájemci o problematiku bahňáků. Na
minulé schůzi bylo domluveno, že o každé
aktualizaci budou členové informováni emailem a
je tak také činěno. Jelikož většina příspěvků od
členů je vhodně zařaditelná do Vanellusu, bude
web nadále sloužit k představení skupiny pro
ostatní a pro drobné informace členům. Budou zde
také uváděny výzvy ke spolupráci na projektech a
v případě výsledků bude u projektů uveden odkaz
na příslušné stránky ve Vanellusu. Některým
členům se stránky nezobrazují aktualizované – je
tedy vhodné je otevřít v jiném internetovém
prohlížeči a kontaktovat J. Havlíčka. Na webu je
datum poslední aktualizace a informace o tom, co
bylo aktualizováno. Bude zde také vytvořena
knihovna SVOB (seznam literatury dostupné pro
členy, odkazy na internetové knihovny atd.) a
bude rozšířen počet odkazů o zajímavé zahraniční
stránky s podobnou tématikou. Hlavní prioritou je
vytvoření anglické prezentace naší skupiny, která
bude na stránkách a sekce představující náš
výzkum a skupinu bahňáků pro veřejnost. Tyto
části budou doplněny fotografiemi.
Dále Jan Havlíček seznámil přítomné s loňským
návrhem nechat si vyrobit tričko s logem SVOB.
Nakonec bylo dohodnuto, že lepší by bylo nechat
si vyrobit našívací logo (kalhotky s logem až do
budoucna :-)). Bylo osloveno několik firem a
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přítomným byly představeny cenové nabídky.
Konečná cena by se měla pohybovat okolo 30-40
Kč. Je však ještě nutné dohodnout kvalitu
materiálu a další podrobnosti.
Dalším bodem schůze byla sekce různé. Jako první
připomněl Vojtěch Kubelka, že vstoupil do WSG,
což nese určité finanční nároky. Na minulé schůzi
bylo domluveno, že členové kteří budou mít
zájem, přispějí na členství ve WSG a poté jim
bude zpřístupněna literatura, která je v rámci
členství zasílána. M. E. Šálek však přislíbil, že
zaplatí členství za rok 2009 a 2008 (získáme tedy i
materiály za loňský rok).
M. E. Šálek nastínil možnosti výletů našich členů
do vzdálených končin, kde lze pozorovat vzácné
druhy bahňáků. Již v letošním roce napsali 3
členové o svých zahraničních zkušenostech s
pozorováním ptáků do Vanellusu 4. Nadále jsou
tedy aktivní cestovatelé vyzýváni, aby se s
ostatními podělili o své zážitky a fotografie z cest
v podobě příspěvku do Vanellusu nebo přednášky
na další schůzi SVOB.
M. E. Šálek společně s P. Žďárkem navrhli
vytvořit skupinu zabývající se zkoumáním
vodouše kropenatého. Tento výzkum by běžel
především na Třeboňsku, kde tento bahňák hnízdí
a v současné době se mu nikdo systematicky
nevěnuje. Pavel Žďárek v minulosti na Třeboňsku
vodouše kropenatého zkoumal a výsledky
publikoval v časopisu Sylvia v roce 2004. M. E.
Šálek s P. Ždárkem tedy povedou tuto skupinu a
budou informovat zájemce o spolupráci.
Vojta
Kubelka
poreferoval
o
návštěvě
mezinárodní konference WSG na Nizozemském
Texelu. Konferenci navštívil společně s Jakubem
Vránou, taktéž členem SVOB. O této zkušenosti
bude sepsán samostatný příspěvek do Vanellusu.
Jan Havlíček nastínil záměry a metodiku nově
plánovaného projektu SVOB- koordinované
sčítání bahňáků. Společně s Vojtou Kubelkou
připravili metodiku, kterou diskutovali s P.
Žďárkem. O metodice se strhla krátká diskuse.
Celý projekt bude tedy projednán s P. Žďárkem,
M. E. Šálkem a dalšími členy, bude sepsána nová
metodika a stanoveny cíle projektu.
Závěrem schůze byly stanoveny cíle činnosti na
rok 2010 a následovala poutavá přednáška Pavla
Žďárka o počátcích kroužkování bahňáků v ČR.
Jelikož přednáška byla velice zajímavá, byl P.
Žďárek výborem SVOB požádán o sepsání
příspěvku do dalšího čísla Vanellusu.

Cíle činnosti SVOB na rok 2010
Tyto cíle byly formulovány členskou
základnou na schůzi SVOB 10.10.2009 na terénní
stanici ČSO Velký Tisý.

Činnost
-

pokračovat ve stávajících projektech
upozorňovat na projekty na webu
SVOB a ČSO, ve Vanellusu atd.
udělat metodiku nového projektu na
sledování průtahu bahňáků
stanovit skupinu pro výzkum vodouše
kropenatého a stanovit metodiku
výsledky uveřejňovat ve Vanellusu, na
webu apod.
uveřejňovat výsledky projektů
jednotlivých členů SVOB
návrhy na nové projekty jsou vítány,
aktivitě se meze nekladou

Mezinárodní spolupráce
-

navazovat kontakty se zahraničními
bahňákářskými skupinami
podílet se na činnosti a projektech
IWSG
aktivní účast na konferenci WSG v
Portugalsku

Členství
-

získávat nové aktivní členy
vyřešit členství neaktivních členů,
oslovit je, popř. může výbor SVOB
přistoupit k vyloučení členů
podněcovat členy k včasnému zasílání
výsledků a k činnosti v projektech

Osvětová a publikační činnost
-

propagace skupiny a činnosti skupiny
na schůzích poboček ČSO a na
schůzích ČSO
možnost vycházek pro veřejnost,
prezentace na jiných ornitologických
vycházkách
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-

vytvořit nášivky s logem SVOB
připravit schůzi v roce 2010

Vanellus
-

získávat včasné příspěvky do Vanellusu
se zapojením členů
v zimním čísle uveřejnit zprávy
jednotlivých členů o jejich činnosti

Web
-

vytvoření anglické prezentace skupiny
na webu
vytvoření prezentace představující
skupinu bahňáků a činnosti naší
skupiny pro veřejnost
vytvořit sekci „Knihovna“
rozšířit sekci odkazy
informovat členy o aktualizacích
prostřednictvím emailu

Bahňákářský víkend 2009
Martina Nacházelová
V říjnu se už třetím rokem po sobě, tentokrát
ve dnech 9. - 11.10., konal „bahňákářský víkend“
SVOBu. Hlavním důvodem byla členská schůze,
ale samozřejmě také pozorování ptactva a setkání
členů, kteří se neviděli v některých případech už
rok nebo vůbec nikdy. V pátek k večeru se všichni
postupně sjížděli do terénní ornitologické stanice
umístěné ve velmi atraktivní lokalitě - u Velkého
Tisého v jižních Čechách. Nejlépe byli přivítáni
Moraváci, kteří s sebou přivezli několik litrů
burčáku - dostatečnou zásobu na celý víkend. Na
stanici se sešla také celá řada publikací o
bahňácích, ať už českých či zahraničních. První
večer byl ve znamení debat o ptactvu, ale
postupem času, jak burčáku ubývalo, přišla řada i
na přednášku o složitých chemických procesech,
kterým rozuměl zřejmě jen přednášející. Někteří si
připravili velice zajímavé přednesy k fotkám ptáků
z dovolených v zahraničí, o historii ornitologie či
jiných tématech. V sobotu dopoledne jsme se
všichni naskládali do aut a vyrazili do terénu.
Nejzajímavějším
pozorováním
byl
mladý

kameňáček pestrý na Koclířově a sokol stěhovavý
na Horusickém rybníku. Z bahňáků jsme kromě
kameňáčka pozorovali také čejky chocholaté,
kulíky písečné a jespáky obecné. Během dne se k
naší skupině připojili další členové. Po
hromadném obědě v místní hospodě jsme se opět
vrátili na stanici, aby mohly pokračovat naše
diskuse a promítání, následně přerušené oficiálním
začátkem schůze. Po jejím skončení bylo na řadě
další inspirativní promítání fotek a videí ze
Skandinávie i odjinud. Bylo skvělé, že se na
schůzi nakonec sešlo tolik členů, ale protože
kapacita stanice nebyla dostatečná, museli někteří
na noc bohužel odjet domů. Zbylí členové se
rozloučili až ráno, a také se rozjeli domů. Při
poslední zastávce u rybníků jsme už kameňáčka
nenašli, zato jsme ale pozorovali devět kroužících
orlů mořských.
Akce se zúčastnili ať již celé nebo pouze z části:
Pája Blažková, Milan Frencl, Honza Havlíček,
Kryštof Chmel, Vojta Kubelka, Petr Líbenek,
Hynek Matušík, Jindra Mikeš, Roman Muláček,
Martina Nacházelová, Pavlík Ondra, Michal
Pakandl, Mirek Ešus Šálek, Kuba Vlček, Aleš
Vondrka, Jirka Vondrka a mimo těchto členů
SVOB také Jarda Závora a Marie Zeleňaková.
Seznam pozorovaných druhů (podle zápisků Kuby
Vlčka):
potápka roháč, kormorán velký, volavka popelavá,
volavka bílá, labuť velká, husa velká, husa polní,
kachna divoká, kopřivka obecná, čírka obecná,
ostralka štíhlá, lžičák pestrý, hvízdák euroasijský,
polák velký, polák chocholačka, zrzohlávka
rudozobá, orel mořský, káně lesní, sokol
stěhovavý, lyska černá, chřástal vodní, kulík
písečný, čejka chocholatá, kameňáček pestrý,
jespák obecný, racek chechtavý, konipas bílý,
rehek domácí, bramborníček černohlavý, kos
černý, budníček menší, vrána černá, kavka obecná,
špaček obecný, brhlík lesní, sýkora modřinka,
sýkora koňadra, vrabec domácí, strnad obecný.
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Část účastníků schůze SVOB před terénní stanicí u Velkého Tisého. (Foto: Vojta Kubelka)

Příjemná atmosféra pozdějšího schůzování s magickým demižónkem uprostřed.
„Nic nám neunikne!“ Aneb ukázka z terénní exkurze a pozorování kameňáčka pestrého na
rybníkuvýkvět
Koclířov.
Mladý
jihočeské ornitologie. (Foto: Vojta Kubelka)
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Budeme mít našívací logo SVOB?
Jan Havlíček

stejném balíčku/obálce by byla o cca 10-20 Kč
levnější, stejně tak při osobním odběru.
Objednávka bude jednorázová a pozdější
přikoupení již pravděpodobně nebude možné.
Proto tedy všichni ti, kdo by nášivku chtěli
využívat i jako dárek na různých setkáních a
konferencích nechť si dobře spočítají na jak
dlouho jim objednaný počet vydrží.
Pokud již nyní víte i o nečlenovi, který by měl
zájem,
tak
mne
kontaktujte
na:
JendaHavlicek@seznam.cz

Již na schůzi v roce 2008 byl vysloven návrh
na vytvoření loga SVOB, který byl přítomnými
přijat. Během následujícího roku jsem oslovil
firmy, které se zabývají výrobou nášivek a na
schůzi 2009 jsem přítomným předložil cenové
nabídky. V krátké době po schůzi, kde jsme
společně probrali některé možnosti využití, volby
výrobce atd. jsem Vás oslovil s dotazem, zda byste
si nášivku koupili.
Nášivku lze použít i pro prezentaci skupiny i jako
dárek na různých setkáních a konferencích. O tom,
že nejde o staromódní záležitost svědčí jak obliba
různých suvenýrů a oblečení s logy zahraničních
skupin, tak i obliba nálepek mezi našimi
ornitology. V současné době o možnosti
našívacího loga přemýšlí i ČSO.
Podmínkou pro objednání je nákup minimálně 100
ks nášivek. Do dnešního dne se mi sešly odpovědi
od 20 členů, z toho 3 neobjednávající (z celkového
počtu 33) a od jednoho nečlena s celkovým
počtem 73 předběžně objednaných nášivek.
Teprve po dosažení počtu okolo 100 ks. nášivek
budou tyto nabídnuty nečlenům a následně po
závazném objednání členy SVOB a veřejností
budou teprve objednány u dodavatele. Nyní tedy
záleží především na těch 13 členech, jak se k
problému vyjádří, u ostatních doufám, že se zájem
ani přes dlouhé čekání nevytratil.
Cena jedné nášivky by se pohybovala okolo 40 –
50 Kč (pokud firma během té doby už nezdražila)
a to včetně poštovného. Každá další zaslaná ve
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Zprávy o činnosti členů SVOB za rok
2009
Vojtěch Kubelka
Po úspěšném loňském zimním čísle našeho
zpravodaje jsme se rozhodli našim příspěvkům o
bahňákářské činnosti ponechat jejich nejednotnou
formu a osobitý ráz. Letos se sešlo 32 příspěvků,
tj. o 8 více než v loňském roce. K navýšení došlo
hlavně kvůli novým členům SVOB. Milan Frencl,
Lucie Fuchsová, Daniel Křenek (ten poslal
rozsáhlou zprávu i s výsledky vlastní činnosti),
Ondra Tomančák a Vašek Zámečník mají svůj
příspěvek spíše formou personálií. Ani v loňském
roce se všem členům SVOB nevydařila
bahňákářská sezóna podle jejich představ, tak snad
to v roce 2010 vyjde lépe. Je celá řada způsobů jak
se zapojit do činnosti SVOB, takže každý může
najít uplatnění podle svých vlastních možností.
Ale nyní se již nechte informovat a inspirovat
jednotlivými zprávami.

Jan Bartoníček
Poslední roky se věnuji hlavně pěvcům a stejně
tomu tak bylo i v roce 2009. Započal jsem s
celoročním odchytem ptáků na jedné lokalitě,
který zabírá mnoho času, přináší však zajímavé
výsledky. Na bahňáky tak bohužel nezbývá
prostor.

Jirka Bureš
V roce 2009 jsem sledoval hnízdní populaci
čejek ve vymezeném území SZ od Třeboně, kde
došlo oproti roku 2008 k významnému poklesu a
hnízdní populaci břehoušů černoocasých v
Českobudějovické pánvi. Zde stále hnízdí několik
párů v širším území Zbudovských blat a je nutné
každoročně projednávat ochranu hnízdících párů s
vlastníky a uživateli pozemků.

Jaroslav Cepák
V roce 2009 jsem se věnoval pouze tradičnímu
sčítání zimujících vodoušů kropenatých ve
východní části Třeboňska. V zimě 2008/2009 jsme
s kolegy nezjistili ani jednoho zimujícího jedince
(poprvé po 15 letech pravidelného sčítání), což je
zřejmě důsledek poměrně mírné zimy. Také mé
kroužkovací výsledky za rok 2009 jsou dost chabé
- označil jsem pouze jednoho kulíka říčního (na
kurzu pro začínající kroužkovatele).

Lubomír Doupal
Zdravím, v roce 2009 jsem prováděl
faunistická pozorování bahňáků na rybnících v
Tovačově. Výsledky pozorování jsem zaslal
kolegovi Pakandlovi.

Milan Frencl
V roce 2009 jsem se věnoval jako nový člen
SVOBu faunistickým pozorováním bahňáků a to
především v regionu jižních Čech. Výsledky již
byly zaslány kolegovi M. Pakandlovi, dále moje
další ornitologické aktivity jsou kroužkování
ptáků, zimní sčítání vodních ptáků ,monitoringy
ptačích oblastí a výzkum sov -vyvěšování a
kontroly budek. Podle času se těmto aktivitám,
včetně činnosti ve SVOBu (hlavně faunistika) chci
věnovat i v roce 2010. Ahoj Milan.

Jan Havlíček
V roce 2009 jsem se věnoval především
faunistickému pozorování bahňáků. S nástupem na
Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity
(září 2008) jsem opustil svoji čejkařskou lokalitu u
Veselí nad Lužnicí a tak jsem ji měl možnost
kontrolovat jen při několika náhodných a letmých
kontrolách. Čejky jsem však nezaznamenal.
Lokalita se tak pravděpodobně stala další mrtvou
plochou v naší krajině. Kromě zemědělství zde
měla pravděpodobně velký podíl na úbytku čejky
predace havranem polním (v současnosti
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připravuji článek o vzniku kolonie havrana poblíž
této lokality). V roce 2008 zde čejky hnízdily, ale
po zvětšení hnízdní kolonie havranů sem tito
návštěvníci často zaletovali a čejek postupně
ubývalo. Loni však zaletovali havrani již od konce
zimy a tak čejky asi nezačaly ani hnízdit. Na
Českobudějovicku jsem se na jaře věnoval hlavně
pozorování bahňáků na vypuštěných rybnících. Na
začátku léta jsem navštívil Sicílii a Itálii, kde jsem
měl několik možností k pozorování bahňáků (viz.
Vanellus 4). Přes léto jsem se do terénu moc
nedostal a to hlavně kvůli prázdninové brigádě.
Náladu jsem si spravil až na podzim, kdy jsem měl
opět možnost pozorovat bahňáky na vypuštěných
rybnících.
Velmi
dobrou
lokalitou
na
Českobudějovicku byl vypuštěný rybník Bezdrev,
kde se dlouhodobě zdržovali bahňáci, stejně jako
na Horusickém rybníku (Třeboňsko), který bývá
při vypuštění (1x za 2 roky) velmi atraktivní.
Dále jsem se věnoval hlavně činnosti ve SVOB
jako je příprava zpravodaje Vanellus 3 a 4,
příprava schůze, komunikace se členy, web
skupiny atd. Nadále se snad budu moci terénní
činnosti věnovat alespoň v takové míře jako
doposud a snad se zapojím i do širšího spektra
činností skupiny.

Lucie Fuchsová
Bydliště : Na Jezerce 7, Praha 4, 14000
Kontakt : luciefuchsova@gmail.com

ti z výprav za ptactvem do světa, které se sem tam
podaří zrealizovat.

Kryštof Chmel
Za uplynulý rok jsem toho popravdě moc
ohledně bahňáků nestihl. Na jaře jsem byl časově
velice vyčerpaný a to kvůli výzkumu na
bramborníčka hnědého, který provádíme v
bývalém vojenském prostoru Ralsko. Proto jsem
nezvládl sčítání čejek tak, jak bych si
představoval. Část léta jsem pobýval v Anglii a tak
jsem tam navštívil pár ptačích rezervací, o čemž
jste si mohli přečíst ve Vanellusu. Nejvíce se mi
líbilo v rezervaci Blacktoft Sands v ústí řeky
Humber. Mám odtamtud zajímavý zážitek, jak se
desítka vášnivých ornitologů rozplývala nad
pozorováním motáka pochopa či vrabce polního.
Já jsem zase v přístavních městech nemohl
odtrhnout oči od racků krmících se hranolky.
Na podzim jsem objel budějovické rybníky, z
čehož mám pár pozorování. Na podzimní schůzi
SVOBu jsem se dostal jen na páteční večer, ale i
tak bylo moc milé poznat alespoň část účastníků.
Nyní díky zahraniční aktivitě Vojty Kubelky
plánujeme ve spolupráci s RSPB uskutečnění
expedice do Egypta, jejímž účelem je najít kolihu
tenkozobou. Expedice je naplánována na přelom
roku 2009/2010.

Stanislav Chvapil
Studuji
3.ročník
postgraduálního
st.
na
Přírodovědecké fakultě UK,
kde se věnuji sýkorám a dále
pracuji v Zoo Praha jako
průvodce. Ornitologii se
aktivně věnuji asi 8 let a
neaktivně
co
pamatuji,
především v místě rodiště na
Moravě kolem Zlína a
Uherského Hradiště. Jsem
členka ČSO, účastním se
zimního sčítání a kroužkuji.
Vodní ptáci mě zajímají již
delší dobu a bahňáci mně
učarovali zvlášť a to nejen ti z české kotliny, ale i

Milý příteli, musím Vám bohužel zaslat
negativní zprávu. V roce 2009 jsem se vůbec
bahňáky nezabýval. U nás na Podřipsku již na ně
nejsou podmínky a do jižních Čech jezdíme jen na
monitoring a kroužkování pulli Ciconia ciconia.
Jak asi víte, již třicátým rokem vedu Skupinu pro
výzkum brodivých ptáků /Ciconiiformes/ ČR a SR
a s tím mám dosti práce. Při důchodu dělám
předsedu ZO ČSOP, předsedu OVR ČSOP, jsem v
komisi ochrany přírody ÚVR ČSOP, vedu Stanici
ekologické výchovy Ciconia při ZO ČSOP
Roudnice nad Labem, jsem garantem programu
ochrany biodiverzity ÚVR ČSOP "Rod Ciconia a
ostatní brodiví" , aktivity mám v exotářské
činnosti okrasného ptactva, publikační činnost do
novin a časpisů, atd., atd., atd. Nedivte se tedy, že
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mně na bahňáky skutečně čas nezbývá. Nicméně
rád zůstanu alespoň pasivním členem a se zájmem
si vždy přečtu výborně dělaný bahňákářský
zpravodaj.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší záslužné
činnosti a jsem se srdečným a přátelským
pozdravem Mgr. Stanislav Chvapil, Prom. ped.

V roce 2009 nebyla podniknuta žádná speciální
bahňákářská akce, šlo z velké části o náhodná
pozorování. Jediné podstatnější sčítání se týkalo
návštěvy na Trkmanci (Trkmanský Dvůr, BV) dne
24.5. - lokalita byla na velmi nízké vodě, v tu dobu
zde byly výborné
podmínky pro hnízdění
bahňáků. Zjištěni byli čejka 120 ex., 3 rodinky;
vodouš rudonohý 1 - chování nasvědčuje hnízdění,
kulík říční 10 ex., nalezena 3 kuřátka (jedna
rodinka). Otázkou je úspěšnost hnízdění, protože
celá lokalita byla rozryta prasaty.
Kroužkování: kulík říční 3 pull., čejka 1 pull.
(oboje Trkmanec), jespák obecný 2 ex., vod.
tmavý 3 ex. - Nesyt.

pravděpodobné hnízdění cca 7-10 párů, ve většině
případů zarůstající obnažená dna upuštěných
rybníků + blízké okolí, 1x mokřina, 1x hnízdění v
podmáčené polní depresi), dále kvůli břehouši
černoocasému (jaro 09 Českobudějovicko pravděpodobné hnízdění cca 5-7 párů, hnízdění
prokázáno u 2 párů v podmáčené louce (min 1
pull.), hnízdo dalšího páru nalezeno v kukuřici se
3 vejci). V dubnu jsem Ešusovi pomáhal s
monitoringem čejčích hnízd (avizovaný projekt ve
Vanellusu 3). Po maturitě jsem strávil 3 parádní
týdny pozorováním nejen bahňáků s Ešusem a
Pájou Blažkovou v nejsevernější Skandinávii,
následně jsem navštívil ruský Ural a NP
Lemmenjoki ve Finsku. V září jsem s Kubou
Vránou nasával atmosféru a kontakty na
mezinárodní bahňákářské konferenci IWSG v
Nizozemí. To pro nás bylo opravdu přínosné (viz
samostatný příspěvek). V průběhu roku jsem
urgoval členy SVOBu ohledně projektů a posílání
zpráv, věnoval se bahňákům v terénu a
zaznamenával faunistická data, věnoval jsem se
přípravě podzimní schůze a vydávání našeho
elektronického zpravodaje Vanellus. 31.12. 2010
jsem společně s Kubou Vlčkem a Kryštofem
Chmelem odlétal pln očekávání na 14 dní za
kolihou tenkozobou do Egypta.

Jaroslav Koleček

Daniel Křenek

V uplynulém roce jsem se dle možností zapojil
do monitoringu čejek (Valašskomeziříčsko),
sledování příletu a sběru faunistických dat.
Kroužkovat jsem nebyl. Za bahňáky jsem se v září
vypravil do Ptačích oblastí severního Řecka (viz
např.
http://www.biolib.cz/cz/imagegalleryuser/id10257
9/?uid=935). Za zmínku stojí pozorování
lyskonoha úzkozobého, desítek ouhorlíků a dytíků,
kameňáčků, ústřičníků a dalších.

V roce 2009 jsem se zaměřil na mapování
výskytu čejky chocholaté na severní Moravě.
Kromě vyhledávání nových lokalit bylo mapování
zaměřeno i na sběr dat o vybraných
charakteristikách biotopů dle stanovené metodiky
ČSO. Rovněž byli kontaktováni někteří členové
Slezské pobočky ČSO o pomoc při mapování.
Mapování bylo zaměřeno zejména na CHKO
Poodří, která se rozkládá v nivě řeky Odry.
Protože se zde nachází zachovalé říční
ekosystémy, a na ně navazující pravidelně
zaplavované luční porosty, bylo možné
předpokládat, že se zde budou nacházet hnízdiště
čejky. Rovněž byly zkontrolovány téměř všechny
rybniční soustavy v CHKO, kromě ryb. Kotvice a
Bartošovických rybníků. Taktéž byl prozkoumán
asi 7 km úsek řeky Opavy s obdobným
charakterem nivy. Většina kontrol byla provedena
v březnu a dubnu, pouze na lokalitách pravidelně
sledovaných byla provedena ještě kontrola v

Jožka Chytil

Vojtěch Kubelka
V roce 2009 jsem se snažil bahňákům věnovat
co nejintenzivněji. V průběhu jara jsem pravidelně
monitoroval celou PO Českobudějovické rybníky
hlavně kvůli projektu čejka chocholatá a vodouš
rudonohý (jaro 09 Českobudějovicko -
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květnu a červnu. Další kontrola rybničních soustav
v CHKO Poodří byla provedena v říjnu na tah
bahňáků. Mimo
mapovací kontroly byly
provedeny 2x odchyty na podzim a to na
zatopených loukách v Karviné a na řece Olze. V
rámci činnosti garanta programu ptáci zemědělské
krajiny byly posuzovány 3 projekty zaměřené na
mapování čejky chocholaté.
Údaje o nálezech lokalit a pozorování bahňáků
byly zapsány do databáze v MS excel a jsou
průběžně zadávány do NDOP.
Celkově bylo navštíveno 23 lokalit čejky
chocholaté z nichž pravidelně sledováno 5.
Výsledky průzkumů prokázaly že asi 80% všech
lokalit čejky se nachází na polích a z toho kromě
jedné byly prakticky všechny ohroženy
zemědělskými pracemi a na části došlo k
prokazatelnému zničení prvních snůšek. Zajímavý
byl nález jedné lokality s hnízdním výskytem
vodouše rudonohého na
menším rybníku v
soustavě u Polanky nad Odrou. Rybník byl
částečně spuštěn a koncem března zde byly
pozorovány 3 ex. s projevy toku. Tato informace
byla ohlášena správě CHKO Poodří, do jejíž
správní kompentence rybník spadá a bylo mi
sděleno, že zde probíhá částečné letnění jako
managementové opatření pro zajištění existence
některých druhů rostlin vázaných na zaplavovaná
dna a po skončení jejich vegetačního cyklu bude
hladina rybníka opět zvýšena, což by mělo nastat
koncem května nebo v červnu. To by sice
vodoušům umožnilo hnízdění, ale mláďata by
nedosáhla vzletnosti a měla by jen značně
omezenou možnost pohybu a sběru potravy.
Protože lokalita nebyla znovu zkontrolována, není
jasné jestli se vodouši o hnízdění pokusili. Vhodné
biotopy
nenacházejí vodouši ani čejky na
zaplavovaných loukách v naprosté většině CHKO
Poodří. Po záplavách voda rychle opadá a
vytrvává déle pouze v malých kalužích na značně
omezené ploše. Eutrofizace území má za následek
rychlý růst vegetace, což bahňákům nevyhovuje.
Chybí zde rozsáhlejší podmáčené plochy, na nichž
by voda zůstávala déle a pomalu ustupovala. Proto
nalezené lokality čejek v Poodří byly kromě jedné
na polích navazujících na louky. Po konzultaci se
správou CHKO nejsou cíleně vytvářeny podmínky
pro hnízdění bahňáků ani letněním rybníků ani
prostřednictvím opatření v krajině, ačkoliv se
jedná o jednu z mála oblastí, kde by jejich
realizace byla reálná a zřejmě i efektivní. Kromě
letnění rybníků by bylo vhodné dočasné

přehrazení drobných stružek nebo potůčků
stavidly, tak aby rychle neodváděly vodu a
způsobily dočasné vzdutí hladiny a zatopení části
louky. Z této plochy by voda pomaleji ustupovala
a vznikaly by tím obnažené plochy vhodné pro
bahňáky. Další možností je vybudování mělkých a
rozlehlejších tůní strhnutím travního drnu a větším
uježděním povrchu.
U Čejky stále zůstává tak trochu záhadou, kde se
ptáci po vyhnízdění zdržují. Na některých
lokalitách byly až do konce června a zdržovaly se
v obilí nebo kukuřici. V obilí to bylo na místech,
kde byl porost řídký tj. na bývalých mokřinách
nebo naopak výsušných mikroplochách. Jestli
těchto prvků využívají ptáci ve větší míře lze těžko
říci. Prokázat migraci z hnízdišť na pohnízdní
shromaždiště lze pouze kroužkováním na
hnízdních lokalitách a pak na vypuštěných
rybnících v červenci a srpnu, které pravděpodobně
budou z velké míry představovat shromaždiště.
Proto by bylo dobré se při kroužkování zaměřit
nejen na pull na hnízdě ale také na juvenilní a
adultní jedince.
Připadá mi, že páry hnízdí dlouhodobě na
stejných lokalitách po mnoho let a to i přesto, že
se v krajině dynamicky vytvářejí přechodně další
vhodná hnízdiště. Zajímavé je jak je možné, že na
lokalitě hnízdí každoročně
čejky, které
každoročně nevyvedou mláďata a přesto je lokalita
stále obsazená.
Přítomnost rybníků v blízkosti hnízdních lokalit
může být pro čejky výhodná nejen z důvodu
možného zahnízdění, ale také jako zdroje potravy.
V Poodří byl na jaře jeden z rybníků soustavy
vypuštěn a byly na něm pozorovány čejky spolu s
ostatními bahňáky. Na rozdíl od ostatních bahňáků
se během asi dvou hodin počet čejek několikrát
změnil. Ptáci odlétali někam jižním směrem a ze
stejného směru zase přilétali.Lze se tedy domnívat,
že sem ptáci zalétávali z hnízdních lokalit
rozkládajících se na polích několik stovek metrů
až po několik km od soustavy, protože z valné
části na louky kolem Odry navazují rozsáhlejší
komplexy polí.
Na dvou realizovaných kroužkovacích akcích byl
na řece Olze odchycen 1 juv. pisíka obecného u
Bystřice nad Olší a další vyvedená rodina se 4 juv.
byla pozorována u Českého Těšína. Takže v úseku
mezi Bystřicí a Českým Těšínem vyhnízdily
nejméně 2 páry pisíků. Na zatopených loukách
Karvinska byl chycen 1 ex. vodouše šedého a 1 ex.
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vodouše bahenního, ale zdržovaly se zde až
desítky bekasin otavních.
Během činnosti garanta programu Ptáci
zemědělské krajiny při Českém svazu ochránců
přírody byly posuzovány 4 projekty jejichž cílem
bylo mapování čejky chocholaté. 2 projekty byly z
Podblanicka, jeden ze severní Moravy z
Valašskomeziříčska a 1 z Českomoravské
Vysočiny. I výsledky projektů potvrdily v naprosté
většině hnízdiště čejek na polích a s různě
zastoupenými mokřinami a rovněž zemědělské
hospodaření definovaly jako nejzávažnější
ohrožující faktor. Data z jednotlivých projektů
jsou zadána v NDOPU.
Závěr: současné výsledky naznačují, že pro čejku
jsou nevhodnější biotopy na polích kolem dolního
toku řeky Opavy a kolem toku Odry. Bylo by však
nutné udělat detailnější průzkum. Je nutné otevřít
diskuzi ohledně vytváření vhodných hnízdních
podmínek pro bahňáky v CHKO Poodří a to
zejména pro čejku, vodouše rudonohého a
bekasinu otavní.
Alespoň všechny hnízdní lokality bahňáků by
měly být vedeny v databázi NDOP.

Petr Líbenek
Bohužel skutečně minulý rok nemám žádnou
činnost, kterou bych mohl dále uvést. Jaro a léto
mi uteklo a myslel jsem, že to napravím v září, ale
celé září a kus října jsem byl v Austrálii a potom
jsem v práci nestíhal. Alespoň jsem se zúčastnil
podzimní členské schůze SVOB.

Jiří Malina
Ahoj, v roce 2009 jsem se věnoval z našich
projektů hlavně pravidelnému sledování hnízdní
populace čejek na jižním okraji Prahy v oblasti
Praha Hrnčíře. Dále jsem zaznamenával jarní
přílet bahňáků a všechna pozorování během roku.
Tyto výsledky i když nebyly nijak bohaté, jsem
zaslal koordinátorům těchto projektů. Bohužel
jsem neměl příležitost se letos účastnit odchytu a
kroužkování dospělých ptáků a vzhledem k situaci
na lokalitě v Hrnčířích (nepřehledný terén a
nebezpečí zašlápnutí mláďat) jsem letos

kroužkoval pouze jediné mládě. K vodoušům
rudonohým a kulíkům zlatým jsem bohužel neměl
co říci a tudíž žádné výsledky neposlal. V
loňském čísle časopisu Panurus (18) mi vyšel
článek „Doplňující data k hnízdnímu rozšíření
bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na území
Prahy“, což jsou neznámé údaje o hnízdění
bekasin na území Prahy v 80. letech minulého
století, tedy v období, kdy výbor skupiny ještě
nebyl ani na světě, což je z mého pohledu děsivé.
Moc zdravím Jirka Malina.

Hynek Matušík
Do práce v naší skupině jsem se opět nezapojil
podle mých původních představ, bohužel. Ke
kroužkování bahňáků jsem se vůbec nedostal a
nezapojil jsem se ani do žádného výzkumného
projektu SVOB. Zúčastnil jsem se alespoň členské
schůze na terénní stanici na Tisém. Spolu s Vojtou
Kubelkou jsem monitoroval bahňáky na
ornitologickém zájezdu do národního parku
Lemmenjoki ve Finsku. Mimo naši skupinu jsem o
něco aktivněji než v roce 2008 pracoval v ochraně
a výzkumu dravců a sov, zejména v ptačí oblasti
Soutok. Zde jsem mimo evidenci hnízd
kroužkoval mláďata obou druhů luňáků a jedno
mládě orla mořského.

Jindřich Mikeš, Pavel Ondra
Ahoj Vojto a Jendo, tak jsem dokončil vše co
jsem chtěl pro SVOB. Michalovi jsem na
formuláři poslal všechna naše pozorování za 2009,
Tobě v příloze druhou část ústřičníků do
Vanellusu a ještě Ti teď píši stručnou zprávu o
činnosti podskupiny Mikeš, Ondra za loňský rok.
Podobně jako v předchozích letech šlo hlavně o
shromažďování faunistických dat a jejich
zpracování do formuláře SVOB, sledování průtahu
kulíka zlatého zejména v jarním období (při
podzimním tahu zde nebyl zjištěn), sledování
vybrané bohaté lokality a spolupráce s vlastníkem
a provozovatelem na managementu této lokality
ku prospěchu bahňáků a v neposlední řadě
cestování za bahňáky do jejich domoviny a
podělení o zážitky a fotografie nejen s členy
SVOBu na schůzi, ale prostřednictvím Vanellusu i
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s mnoha dalšími zájemci z řad ornitologů a
milovníků přírody.

bojovného, přičemž podobné příspěvky by měly
vycházet v každém dalším čísle.

Martina Nacházelová

Libor Schröpfer

V uplynulém roce jsem stejně jako v roce 2008
vyrážela na nejrůznější lokality vhodné k
pozorování
bahňáků,
ačkoli
jsem
jich
nepozorovala takové množství. Zúčastnila jsem se
sledování projektu čejka, ale bohužel jen na jedné
lokalitě. Důvod je prostý - okolo Prahy, kde
bydlím, mnoho čejek nehnízdí a já neměla
možnost pravidelně navštěvovat příliš vzdálené
lokality. Přesto jsem si pozorování čejek užila
dost, když jsem začátkem dubna pomáhala
Ešusovi sledovat hnízdící čejky v jižních Čechách,
což byla pro mě zcela nová a velmi zajímavá
zkušenost. V létě jsem strávila měsíc v Londýně,
kde jsem se ve volném čase vypravila sledovat
nějaké ty bahňáky a potom jsme vyrazili ještě na
týden do severního Německa obdivovat nekonečná
hejna nejrůznějších pobřežních ptáků.

Loňský rok pro mne nebyl příliš úspěšný. V
okolí mého bydliště se nevytvořily nikde dobré
podmínky pro bahňáky a tak moje zpráva za rok
2009 je pouhým výpočtem faunistických
pozorování.
Na pozorovacím bodu u Horní Kamenice (kde
sleduji vizuální tah ptáků, zejména dravců) jsem
napočítal na jaře nějaké čejky, ale hlavně se mi po
13 letech pozorování konečně podařilo pozorovat
táhnoucí kulíky zlaté (hejno 11 kusů). Byli úžasní!
V okolí mého bydliště jsem zjistil několik
hnízdících párů čejek. Nemohl jsem se jim však
dost věnovat. Spolu s kolegou P. Růžkem jsme
byli 7 x na odchytu sluk pomocí nahrávky
tokajícího samce (20. 4. dokonce i s kolegou J.
Malinou z Prahy). Nechytili jsme nic a dokonce
nám ti samci na nahrávku vůbec nereagovali. Tok
jsme zaznamenali ještě 21. 6., pravděpodobně
druhé hnízdění. Uvidíme příští rok, máme už i
nahrávku slepičky. Koncem dubna jsem byl na
exkurzi v Krušných horách u Přebuze (cca 1 000
m n. m.), kde jsem pozoroval na rozlehlých
loukách v okolí obce min. 2 tokající samce,
paráda! Další min. 1 pár jsem zastihl v toku u
Darmyšle na velké zamokřené louce pod obcí,
tradiční hnízdiště. Nekroužkoval jsem nic, ani
jsem neměl v roce 2009 natažené sítě.

Michal Pakandl
V roce 2009 jsem pozoroval bahňáky
víceméně pouze při náhodných kontrolách lokalit
na Českobudějovicku. Monitoringu čejek jsem se
tentokrát neúčastnil, v mnou sledovaném území z
loňského roku (mezi Č. Budějovicemi a
Hlubokou) se vyskytly pouze 2 páry, na něž jsem
přišel až na konci dubna a poté jsem je již nezjistil.
Při
náhodných
kontrolách
rybníků
na
Českobudějovicku jsem zaznamenal několik
zajímavějších pozorování - např. jarní pozorování
jespáka křivozobého a jespáků šedých na Dívčicku
nebo v červenci výskyt pisil čáponohých u Pištína.
Několikrát jsem také během července a srpna
navštívil lokality podél Dehtářského potoka, které
byly pro bahňáky po letních povodních docela
zajímavé (celkem 10 druhů, převážně vodouš
bahenní, ale také např. koliha velká, jespák obecný
nebo vodouš rudonohý). Dále jsem pracoval na
faunistické databázi SVOB, v níž je v současné
době již přes 12 000 záznamů v relativně
použitelné formě. Jako první výstup z databáze
vyšel ve Vanellusu příspěvek o průtahu jespáka

Jiří Sviečka
Ahoj Vojto, konečně jsem se dostal k napsání,
ale ani velice není o čem. Na bahňáky vloni
nebylo moc času, ale ani podmínky. 15. března na
zatopeném poli u Nivnice jsem chytil pár čejek a
2 kulíky zlaté (1 okroužkoval P. Pavelčík) a
několik čírek. O dva dny později 3 čejky , 1
bekasinu, 3 jespáky bojovné a několik čírek, pak
se voda ztratila-vyschla. Na lokalitách které
navštěvuji, nebyla voda ani na jaře, ani na
podzim . Na bahňáky jsem byl 2x na Slovensku
na Žitavském luhu. Při odchytu v Gbelcích mi
volal J.Lengyel, že je na bahnech asi 60 bahňáků
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tak jsem před večerem ihned vyrazil a od večera
do 4 hodin do rána se chytlo 37 ptáků ( musel jsem
se do 6 přesunout zpět do Gbelců (50km), proto
jen do 4 ). Pak jsem ještě jednou na otočku chytal
na luhu (navečer dojel a ráno domů, ve 13.30 do
práce) a chytil 25 bahňáků a 3 čírky
(13Ph.pugnax.1T.erytropus,5C.alpina,
5G.gallinago,1T.ochropus).
To
byla
moje
bahňákářská činnost. Při prvním odchytu
( 11T.glareola, 2T.ochropus, 1T.nebularia,
1T.erytropus, 5G.gallinago, 2V.Vanellus,1 L.
minimus, 5 Ph.pugnax, ), čírky, 1 potápka malá.
Celkem jsem v roce 2009 okroužkoval 10510
ptáků.

Miroslav Ešus Šálek
V roce 2009 jsem se věnoval intenzivně
zejména hnízdícím čejkám na Písecku. Bylo
nalezeno okolo 40 hnízd, u nichž bylo sledováno
hlavně umístění a hnízdní úspěšnost. Viz také
přiložená výzva k účasti členů SVOB v letošním
roce. V létě jsem podnikl s Vojtou Kubelkou a
Pavlou Blažkovou poznávací cestu na sever
Norska za hnízdícími bahňáky, korunovanou
nálezy hnízd několika úžasných druhů (viz příloha
v předchozím Vanellusu).

Libor Ševčík
Pozorování za rok 2009 posílám, je toho trošku
víc než vloni. Za zmínku stojí hnízdění čejek u
Kladna, kde bylo kamarádem Jonášem Horáčkem
nalezeno 1 hnízdo se čtyřmi vajíčky. Zdržovaly se
tam 4 čejky, tak je možné, že hnízd bylo i víc. Co
se ke mně dostala informace, tak o tom na
kladenském životním prostředí věděli a byli
domluveni s majitelem pole na změně a posunutí
polních prací, aby to čejky přežily. Jonáš Horáček
říkal, že o tom hnízdění posílal formulář na ČSOP.
Byl jsem se tam s ním také podívat a příští rok
bychom to rádi sledovali více. Jinak za uplynulý
rok celkem normální "ptáčkařská" práce, na jaře
sledování příletu tažných druhů a Jednotný
program sčítání ptáků, starání se o budky po
sezóně a teď na podzim a přes zimu Zimní sčítání
vodních ptáků. Takže klasický rok vyplněný
pozorováním.

Jiří Šírek
V roce 2009 jsem dokončil zpracování výskytu
bahňáků na zaniklých cukrovarských nádržích v
Kojetíně. Článek vyšel v Sylvii č. 45. V této práci
uvádím 30 pozorovaných druhů bahňáků. V roce
2009 jsem pozoroval celkem 22 druhů a celkem na
území ČR dosud 37 druhů. Za zmínku stojí můj
první ústřičník v březnu v Tovačově, první
pozorování pisil pro Tovačov v květnu, výrazný
jarní tah kulíka zlatého apod. Hnízdění vodouše
rudonohého na střední Moravě se mi již prokázat
nepodařilo - nádrže kojetínského cukrovaru
zanikly, na Záhlinických rybnících (Němčanském)
se ptáci zdržovali, ale v půli května byl rybník
napuštěn a na zaplavených polích u Kojetína se
vyskytovali, ale po hnízdě jsem dál nepátral.
Zajímavější faunistické údaje, které jsem v roce
2009 shromáždil, jsou uvedeny v patřičné rubrice.

Milan Tichai
V roce 2009 jsem nijak aktivně bahňáky
nevyhledával, ale v rámci jiných pozorování
(především na pravidelně navštěvovaných vodních
plochách) bylo celkem zaznamenáno 6 druhů.
Cíleně jsem pouze pátral po jarním tahu čejek na
polích v okolí mého bydliště (Kněževes, 380
m.n.m.) a několikrát jsem navštívil i tok sluk na
tradičních hnízdištích. Hnízdní výskyt byl
zaznamenám pouze u čejky chocholaté, která
nadále drasticky ubývá a sluky lesní. Pisík obecný,
kulík zlatý, vodouš kropenatý a vodouš šedý se
ukázal pouze na tahu. Kupodivu jsem loni neviděl
jediného kulíka říčního (místy hnízdívá) a velmi
málo vodoušů (viz níže).Mimo Rakovnicko mohu
poskytnout pozorování asi 150 ex. čejek, 2 ex.
vodoušů tmavých a 5 ex. vodoušů bahenních z
Nesytu z 30. října 2009 a dále 1 ex. bekasiny
otavní zřejmě na hnízdišti u Hory sv. Šebestiána
(11.4., okr. Chomutov, Krušné Hory). Mimo ČR
jsme během ptákologické expedice Rakovnického
ornitologického spolku Fénix zaznamenali v
Andalusii (Špan.) v období 14. až 26. dubna 2009
následující bahňáky: pisík obecný (desítky),kulík
písečný (několik), pisila čáponohá (stovky), dytík
úhorní (1 ex.), ouhorlík stepní (asi 4 ex.), koliha
malá (2 ex.), kameňáček pestrý (asi 5 ex.), koliha
velká (1 ex.), břehouš rudý (1 ex.), břehouš
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černoocasý (asi 200 ex.), kulík bledý (1 ex.),kulík
mořský (více ex.) a tenkozobec opačný ( >10 ex.).

Kuba Vlček
Pod jménem Jakub
Vlček (19K, ♂)
se
skrývá
zapálený
birdwatcher a ornitolog,
snažící se přispět svou
činností do skupiny pro
výzkum
a
ochranu
bahňáků. I když pod
kolonkou trvalé bydliště
naleznete Vrbátky 189
(79813), po většinu času,
hlavně
v
průběhu
akademického roku je k zastižení v místě
přechodného bydliště a to v Českých Budějovicích
na Studentské 17 – kolej K2 (370 05). Jeho výskyt
v Budějovicích je spojen se studiem na místní
univerzitě, zvláště si oblíbil přírodovědeckou
fakultu, kde se prvním rokem zaobírá věcmi
biologickými.
Přírodou je učarován od malička, přesněji od té
doby co přečetl encyklopedii Od agamy po žraloka
a postupem času se u něj začala projevovat
zvýšená náklonnost k ptákům, která s mírnými
fluktuacemi přetrvává dodnes.
Co se týče jeho dosavadní činnosti ve SVOBu,
hlavním aktem roku 2009 bylo získání členství v
této skupině a následné seznámení se s členy,
projekty a vizemi. Zapojil se do projektu Čejka
chocholatá a poslal faunistická data. Na sklonku
roku 2009 se s dalšími bahňákowatchery vydal
hledat kolihu tenkozobou (Numenius tenuirostris)
do Egypta.

Aleš Vondrka
V roce 2009 jsem se zabýval především
ptačími společenstvy jednotlivých biotopů v
Pošumaví, z aktivit vyvíjených skupinou jsem se
zúčastnil pouze monitoringu čejky. Jinak jsem se
věnoval sluce lesní v okolí Šumavských Hoštic.

Jirka Vondrka
Letos jsem se zabýval hlavně monitoringem
všech druhů ptáků vázaných na vodní a bažinné
prostředí v českobudějovické rybniční pánvi. Můj
zájem byl orientován především na vrubozobé.
Kontroly provádím v týdenním až dvoutýdenním
intervalu a chci v nich pokračovat i v následujících
letech.
Monitoring
provádím
hladinovým
sčítáním. Rok 2009 byl vcelku úspěšný a přinesl
pro mne mnoho nového, proto bude zajímavé
provádět vzájemné srovnání dynamiky populací
vodních ptáků na Českobudějovicku v průběhu
následujících let.

Jakub Vrána
V loňském roce byl mou asi hlavní
bahňákářskou (ne)činností projekt na kulíka
říčního, který jsem dělal - nedělal po většinu roku
2009 (ale slibuji, že letos ho opravdu dodělám;-)).
Dále jsem se společně s Vojtou Kubelkou
zúčastnil konference v Nizozemí. Kromě toho
jsem vložil charakteristiku SVOBu a výzvu k
sledování příletu čejky chocholaté a kulíka říčního
na
web
Východočeské
pobočky
ČSO
(www.vcpcso.cz). Co se týče faunistiky, tak jsem
se výhradně bahňákům nevěnoval, ale při
pozorování jak na mém rodném Svitavsku, tak i v
jižních Čechách jsem se s nimi samozřejmě často
potkával. Odeslání dat je teď ve stádiu přípravy. Z
mých dalších aktivit bych rád ještě jmenoval
přípravu výstavy o ptácích Svitavska, která bude
od 21.2. do 30.5. probíhat v Městském muzeu a
galerii ve Svitavách a na niž vás všechny srdečně
zvu.

Václav Zámečník
Po studii krajinářství
na Lesnické fakultě
ČZU jsem po krátké
pracovní epizodě na
Ministerstvu
zemědělství
ČR
nastoupil v roce 2003 do
ČSO
na
pozici
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zemědělského koordinátora. Do mé práce tak
spadá i ochrana některých bahňáků hnízdících na
polích a loukách. Bahňáci patří mezi nejvíce
ohroženou skupinu ptáků a proto jsem roce 2007
oslovil naše přední znalce bahňáků a společně
jsme připravili detailní monitoring hnízdění čejky
chocholaté s cílem navrhnout způsoby její
ochrany. V roce 2008 se do monitoringu zapojilo
35 mapovatelů, kteří sledovali čejky na 120
lokalitách. V roce 2009 byla účast velmi slabá, ale
připravovaný článek do Sylvie snad zájem o tento
druh opět zvýší. ČSO se také podílela na přípravě
agroenvironmetálního titulu na ochranu bahňáků
na travních porostech, do kterého bylo zatím
každoročně možné doplnit nové lokality. Spíše než
pro čejku chocholatou, která na travních porostech
už prakticky nehnízdí, je tento titul vhodný na
ochranu hnízdišť bekasiny otavní. Pokud víte o
vhodných lokalitách na doplnění, pošlete je na
email: zamecnik@birdlife.cz.
V letošním roce jsem se věnoval mapování čejek
na Nechanicku. Celkem jsem kontroloval 4
hnízdní lokality a na třech z nich jsem zjistil
úspěšné vyvedení mláďat. Čejky se také promítly
přímo do mé práce zemědělského koordinátora ochrana jejich hnízd je totiž jednou z podmínek
získání zemědělských dotací v rámci tzv. crosscompliance. Aby tato ochrana, ať už v rámci
tohoto pravidla nebo i bez něj, byla pokud možno
co nejvíce přínosná, připravili jsme společně s M.
Šálkem projekt, který dosud čeká na svůj ortel.
Pokud projekt vyjde, byl bych vděčný za pomoc s
mapováním na Královéhradecku, kde je stále ještě
možné hnízdící čejky nalézt.

O poměrech s bahňáky v terénu, zejména na
"famózní" Rozkoši, jsem byl informován většinou
prostřednictvím webu. Lokalita byla letos snad
více než kdy jindy sledována mnoha "přespolními"
ornitology patřičně vybavenými sledovací i
fotografickou technikou. Nevím, zda z nich je
někdo členem SVOB, stálo by za to občas
souhrnně informovat. Jen tolik v rychlosti,
pozdravuje Pavel.

Pavel Žďárek
Nazdar Vojto, loňský rok v mých terénních
aktivitách vyplnily mj. tyto problémy. Monitoring
skřivana lesního na 4 lokalitách pro ČSO. Z
hnízdících bahňáků jsem se setkával v pískovně
Lípa nad Orlicí pouze s kulíky říčními, počet
párů jsem se nesnažil zjistit. Tamtéž nalezeno
hnízdo skřivana lesního s mláďaty. Sledování
hnízdění ptáků na území PCHP Rozkoš
(hodnocená plocha rozšířena na 66 ha), první rok,
pro VčP ČSO. Dotažení vydání překladu příručky
o určování pohlaví a stáří evropských pěvců
(korektury, cesty do Prahy), příručka vyšla
koncem srpna 2009.

19

Počátky kroužkování bahňáků u nás.
Pavel Žďárek
Pod pojmem „u nás“ se rozumí území
bývalého Československa, po roce 1992 pak
samostatných České a Slovenské republiky.
Nahlédnutím do „Přehledu okroužkovaných ptáků
a zpětných hlášení kroužkovací stanice Národního
muzea v Praze v letech 1934-1955“ (J. Formánek
1977) zjistíme, že do r. 1947 bylo okroužkováno
celkem jen 912 bahňáků 13 druhů, z toho je 8
ptáků 4 druhů u nás nehnízdících. Naprostá
většina tedy připadá na druhy u nás hnízdící.
Kroužkována byla zřejmě jejich nevzletná
mláďata, mezi nimi jsou také 1 tenkozobec opačný
a 1 koliha velká. Celé ¾ však dle očekávání
připadají na čejku chocholatou (685 ex.), následují
kulík říční (91), překvapivě sluka lesní (51), dále
pisík obecný (37), bekasina otavní (20), vodouš
rudonohý (19) a břehouš černoocasý (7).
Ve zmíněném přehledu J. Formánka se jeví být
přelomovým rok 1947. Blíže to pochopíme
nahlédnutím do 6 čísla prvního českého
odborného
časopisu
„Československý
ORNITHOLOG“ z téhož roku (vydavatel:
Ornithologická stanice MOS, Přerov, ČSR). Na
stránkách 63-68 je příspěvek Františka Baláta
(1925-1992) „Na lovu jespáků a vodoušů“, v němž
podrobně popisuje okolnosti odchytu a
kroužkování
prvních
průtažných
vodoušů
bahenních, pisíka obecného, jespáka obecného,
malého a šedého koncem srpna 1947 na břehu ryb.
Nesytu, největšího ze skupiny Lednických rybníků
na jihu Moravy. Barvité líčení tehdy 22letého
studenta stojí za přečtení. Dnešního bahňákáře
však neuspokojí nedostatečný popis chytacího
zařízení. Jednalo se totiž o nějaký typ sklapovací
síťky (s pružinou?) ovládané na dálku provázkem
(ne tedy o „samoobslužnou“ sklopku s moučným
červem, které ovšem také používal). Počty
okroužkovaných průtažných bahňáků začátkem
50. let min. století přesto stoupaly jen velmi
zvolna, asi se nejednalo o cílené odchyty. V r.
1955 se vyšší počty vyskytly pouze u vodouše
bahenního (43), pisíka obecného (50) a jespáka
bojovného (7). V té době se k odchytu zřejmě ještě
nepoužívaly nárazové sítě.

Počty okroužkovaných průtažných bahňáků se
podstatně zvýšily koncem 60. let. V přehledu KS
NM za léta 1964-1970 (J. Formánek 1977) je mj.
již vykázáno 60 kulíků písečných, 3 kameňáčci
pestří, 35 sluček malých, 1.640 vodoušů
bahenních, 101 v. kropenatých, 37 v. šedých a 23
v. tmavých, 1.491 pisíků obecných, 135 jespáků
malých, 97 j. obecných, 24 j. křivozobých, 17 j.
šedých, 403 j. bojovných a 2 j. píseční, 4 jespáčci
ploskozobí a také již 1 lyskonoh úzkozobý. Zde se
již nesporně uplatnily nárazové sítě. Průkopníky
těchto odchytů byli rozhodně Vladislav Hájek
(1932-1995) a jeho přítel Zdeněk Tecl (19312005), kteří si vyráběli (síťovali) nárazové sítě
podle svých zkušeností sami. Ty byly z velmi
jemného materiálu (který se tehdy obtížně sháněl a
také špatně barvil) a obvykle jen nízké
dvoupólové. V. Hájek chytal bahňáky převážně v
okolí Lednice na Moravě, Z. Tecl kolem svého
bydliště v Pečkách a s oblibou na odkalovacích
nádržích cukrovaru v Cerhenicích (o. Kolín).
Vzrůstající zájem některých ornitologů o
kroužkování bahňáků v souvislosti s lepší
dostupností nárazových sítí vedl V. Hájka v r.
1970 k založení Skupiny pro výzkum bahňáků. Již
v tomto roce označilo 12 zakládajících členů
skupiny 829 bahňáků a v r. 1971 již více než tisíc!
Ptáci byli kroužkováni na mnoha místech,
většinou na rybnících, přehradách, písnících,
zatopených polích a zvlášť efektivně (při malém
počtu sítí) na kalištích cukrovarů. Konkrétní výčet
lokalit a na nich působících bahňákářů vynechám.
Tyto údaje obsahují oběžníky Skupiny vedené V.
Hájkem. Zmíním se stručně jen o 2 lokalitách,
které byly z hlediska kroužkování bahňáků v
Československu mimořádně významné a které
zároveň podstatně ovlivnily mou vlastní orientaci
v ornitologii.
Na přelomu 60. a 70. let vznikly pro protahující
bahňáky
vhodné
podmínky
v
místech
dokončované přehrady Rozkoš u České Skalice
(napuštěna v r. 1973). Na pozvání lokalitu
navštívil začátkem srpna 1969 V. Hájek. Během
dvou dnů se chytlo sice jen 66 bahňáků tří druhů,
nám se však dostalo neocenitelného školení ve
způsobu natahování sítí v terénu a vyprošťování
chycených ptáků. Dnes bychom řekli „know
how“, neboť v současné době je obstarávání sítí
pouze otázkou peněz. V následujících letech jsme
bahňáky chytali sami a do roku 1986 dosáhl jejich
počet 2.935 ex. ve 24 druzích.
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Druhou lokalitou, která byla významnou z
hlediska počátku hromadného odchytu bahňáků, je
rezervace „Senné – rybníky“ a její okolí v o.
Michalovce na východním Slovensku. Zde se
začala psát historie kroužkování bahňáků v r.
1973. Také není náhodou, že se i zde první akce
zúčastnil V. Hájek. V následujících letech na této
lokalitě
převzali
zpočátku
iniciativu
z
„přespolních“ Východočeši, doplňovali je z
Piešťan Pavel Kaňuščák (*1935) s Michalem
Šnajdarem (1939-1998) a později řada ornitologů
„místních“ v čele se Štefanem Dankem. V r. 2008
publikoval Š. Danko soupis avifauny této lokality
v samostatné knížce Vtáctvo „Senného“ v
minulosti a dnes. V ní se kromě jiných zajímavostí
dočteme, že tam bylo okroužkováno 11.122
bahňáků od 32 druhů (!), nejvíce 3.734 jespáků
bojovných, 2.077 vodoušů bahenních a 939
bekasin otavních. Také však 48 tenkozobců
opačných, 64 jespáčků ploskozobých, 30
lyskonohů úzkozobých atd.
Je škoda, že mnoho pěkných lokalit pro bahňákáře
do dnešní doby zaniklo (např. většina
sedimentačních nádrží bývalých cukrovarů), jiné
se zazemnily nebo zarostly vlivem přirozené
sukcese (např. NPR „Senné – rybníky“), byly
rekultivovány, prostě vyschly apod.
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Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009
Michal Pakandl
Bekasina otavní
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

11.4.2009

Hora sv.
Šebestiana(CV)

1 ex

zřejmě na hnízdišti

M. Tichai

11.4.2009

r. Ražický(PI)

1M

tok v letu nad oblastí

V. Kubelka

26.4.2009

Černovírské
slatiniště(OL)

2M

tok

J. Vlček

7.7.2009

Jitronická Luka,
Novohradské hory(JH)

1 ex

teritoriální let

K. Chmel

počet

poznámka

pozorovatel
J. Havlíček, V. Kubelka,
M. Nacházelová, M.
Pakandl, J. Smiešková,
J. Vondrka, J. Vrána

Břehouš černoocasý
datum

místo pozorování

28.3. – 2.5. 2009

Dívčice, r. Nová(CB)

1 – 6 ex.

pozorován tok a pokus
o páření

29.3.2009

Kojetín – Popůvky(PR)

1 ex.

-

P. Shromáždil

12.4.2009

Olešník(CB)

1 ad.

tok v letu nad polem

V. Kubelka

13.4.2009

r. Dehtář(CB)

4 ex.

-

J. Vondrka

14.4.2009

r. Volešek,mokřina
jižně od rybníka(CB)

3 páry tok

-

J. Bureš

25.4.2009

r. Plástovický(CB)

12 ex

-

J. Vondrka

19.4.2009

louky pod r. Olší(CB)

2 páry

hnízdní chování, poté
nezjištěni

M. Frencl

21.4.2009

r. Koclířov(CB)

1 ex.

-

V. Kubelka

25.4.2009

Záhlinice(KM)

5 ex.

-

J. Šírek

3.5.2009

Pašice, pole na JV(CB)

1 pár

intenzivní tok, hrabání
důlku v jaři, 28.5.
nezjištěni

-

28.5.2009

Zbudovská Blata(CB)

1 pár

nalezeno hnízdo s 3
vejci v kukuřici, sedí
ještě 12.6.

J. Bureš, V. Kubelka

1.6.2009

r. Volešek, mokřina
jižně od rybníka(CB)

5 ad.

podle chování s
mláďaty

V. Kubelka

-

Dívčice, r. Nová(CB)

1 ex.

-

J. Vondrka

4.6.2009

r. Volešek, mokřina
jižně od rybníka(CB)

4 ad. + min. 1 pull.

-

V. Kubelka

15.8.2009

r. Volešek(CB)

6 ex.

-

J. Vondrka

7.9.2009

r. Čejkovický(CB)

3 ex.

-

-

Břehouš rudý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

26.4.2009

r. Řežabinec(PI)

1 ex.

-

M. Frencl

20.9.2009

r. Starý u Tchořovic(ST)

2 ex.

-

P. Pavlík

21. a 25.9.2009

r. Starý u Tchořovic(ST)

1 ex.

-

R. Muláček
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Čejka chocholatá
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

10.9.2009

Hrdibořice(PV)

500 ex.

-

J. Vlček

19.9.2009

r. Volešek, louže(CB)

500 ex.

-

J. Vondrka

28.9.2009

Tovačov(PR)

1200 ex.

-

L. Doupal

4.10.2009

r. Vlhlavský(CB)

1100 ex.

-

J. Vondrka

10.10.2009

r. Horusický(TA)

900 – 1000 ex.

exkurze SVOB

-

18.10.2009

Tovačov(PR)

1100 ex.

-

L. Doupal

24.10.2009

r. Oblanov(CB)

500 ex.

-

J. Vondrka

Jespák bojovný
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

16.9.2009

Trkmanec u Rakvic(BV)

40 ex.

-

J. Mikeš, P. Ondra

Jespák křivozobý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

1.5.2009

Dívčice, r. Nová(CB)

1 ex.

-

M. Pakandl

14. – 23.9.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

1 – 5 ex.

-

J. Mikeš, P. Ondra, J.
Vlček

Jespák obecný
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

16.10.2009

r. Bezdrev(CB)

110 ex.

-

M. Frencl

18.10.2009

r. Bezdrev(CB)

98 ex.

-

-

Jespák šedý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

25.4.2009

r. Plástovický(CB)

1 ex.

-

J. Vondrka

1.5.2009

Zbudov, r. Olší(CB)

1 ex.

tamtéž 8.5. 3 ex.

M. Pakandl

14.5.2009

r. Dehtář(CB)

2 ex.

-

M. Frencl

6.8. – 23.9. 2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

1 ex.

-

J. Mikeš, P. Ondra, J.
Šírek

17.8.2009

Lednické r.(BV)

1 ex.

-

M. Nacházelová

24.8.2009

r. Veselský(ZR)

3 ex

-

M. Nacházelová

Kameňáček pestrý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

13.5.2009

Zbudov, r. Olší(CB)

2 ex.

-

J. Malina

21.5.2009

Dívčice, r. Nová(CB)

1 ex.

-

M. Frencl

14.9.2009

r. Řežabinec(PI)

1 ex.

-

M. Frencl

10.10.2009

r. Koclířov(JH)

1 ex.

-

exkurze SVOB

12. – 19.11.2009

r. Vlhlavský(CB)

1 ex.

-

M. Frencl, J. Havlíček,
J. Závora
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Koliha malá
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

23.3.2009

Kojetín – Popůvky(PR)

2 ex.

-

J. Šírek

11.4.2009

Chropyně(KM)

1 ex.

-

J. Šírek

12.4.2009

r. Dasenský, mokřina v
oranici(CB)

1 ex.

-

V. Kubelka

24.4.2009

Dobrá Voda u
Hořic,Švehlův
kopec(JC)

1 ex.

-

J. Bartoníček

3.8.2009

Dubné(CB)

1 ex.

-

J. Vondrka

17.8.2009

Tovačov(PR)

1 ex.

-

M. Nacházelová

23.8.2009

Dubné(CB)

2 ex.

-

J. Vondrka

13.9.2009

r. Plástovický(CB)

2 ex.

-

J. Vondrka

Koliha velká
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

1.6.2009

r. Knížecí(CB)

min. 2 ex.

-

-

11.7.2009

Zbudovská blata(CB)

15 ex.

-

V. Kubelka, I. Průša

15.8.2009

Horní Heřmanice(JE)

15 ex.

-

J. Vlček

18.8.2009

r. Volešek, mokřina
jižně od rybníka(CB)

22 ex.

-

V. Kubelka

30.8.2009

r. Plástovický(CB)

14 ex.

tamtéž 13.9. 10 ex.

J. Vondrka

13.9.2009

r. Blatec(CB)

23 ex.

-

-

14.9.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

17 ex.

-

J. Vlček

23.9.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

20 ex.

-

P. Ondra

27.9.2009

r. Lesní(CB)

19 ex.

-

J. Vondrka

3.10. – 14.12.2009

r. Bezdrev(CB) – z této
lokality přišlo celkem 32
záznamů od mnoha
pozorovatelů, v
uvedeném období se
na lokalitě zdržovalo
stále 15 – 40 ex.,
maximum bylo zjištěno
17.11. – 63 ex.(J.
Vondrka), na přelomu
listopadu větší část
zmizela (2.12. jen 9 ex.
– M. Frencl, D. Lučan,
Martin Šálek), 10.12.
však pozorováno opět
20 ex.(M. Frencl); kolihy
z lokality zmizely v
polovině prosince po
zamrznutí rybníka –
pozorování 14.12. 11
ex.(J. Vondrka)

-

-

-

4.10.2009

r. Dehtář(CB)

22 ex.

-

J. Vondrka

5.10.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

15 ex.

-

P. Ondra

1.11.2009

Dubné, r. Vitín(CB)

13 ex.

-

J. Vondrka

2.12. 2009

Zbudovská blata(CB)

5 ex.

tamtéž 10.12. 4 ex.

M. Frencl
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Kulík bledý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

10. – 14.9.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

1 ex.

-

R. Doležal, P. Ondra, J.
Šírek, J. Vlček

16.10. – 1.11.2009

r. Bezdrev(CB)

2 – 5 ex.

-

M. Frencl, J. Havlíček,
K. Chmel, R. Muláček,
F. Nosek, I. Průša, J.
Vlček, J. Vondrka

30.10.2009

r. Horusický(TA)

3 ex.

-

J. Havlíček

13. – 30.10.2009

Tovačov(PR)

1 – 3 ex.

-

L. Doupal, J. Šírek

Kulík písečný
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

13.5.2009

Záhlinice(KM)

2 ex.

-

J. Šírek

26.8.2009

Nové Veselí(ZR)

2 ex.

-

J. Vlček

9.9.2009

r. Dehtář(CB)

2 ad. + 1 juv.

20. – 28.9.2009

r. Starý u Tchořovic(ST)

2 – 11 ex.

-

M. Nacházelová, R.
Muláček, P. Pavlík

4.10.2009

r. Bezdrev(CB)

3 ex.

-

J. Vlček

6.10.2009

r. Bezdrev(CB)

5 ex.

-

J. Havlíček, J.
Smiešková, J. Vrána

10. – 11.10.2009

r. Horusický(TA)

2 – 5 ex.

-

J. Havlíček, J. Vlček,
exkurze SVOB

16.10.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

1 ex.

-

L. Doupal, J. Šírek

V. Kubelka

Kulík zlatý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

28.2.2009

Kněževes(RA)

1 ex.

-

M. Tichai

1.3.2009

Tovačov(PR)

1 ex.

-

L. Doupal

1.3.2009

Kněževes(RA)

5 ex.

-

M. Tichai

6. – 13.3.2009

Drnholec(BV)

12 – 100 ex.

-

J. Mikeš, P. Ondra, J.
Šírek

15.3.2009

Bor u Březnice(PB)

10 ex.

tamtéž 18.3. 7 ex.

R. Muláček

17.3.2009

Kněževes(RA)

80 ex.

-

M. Tichai

21. – 22.3.2009

Chropyně(KM)

29 ex.

-

J. Šírek

23.3.2009

Záříčí(KM)

52 ex.

-

J. Šírek

26.3.2009

Zbudovská Blata(CB)

17 ex.

-

J. Havlíček, J. Vrána

3.10.2009

Tovačov(PR)

5 ex.

-

L. Doupal

28.10.2009

Tovačov(PR)

1 ex.

-

J. Šírek

3.12.2009

r. Horusický(TA)

1 ex.

-

M. Frencl
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Lyskonoh úzkozobý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

10. – 14.9.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

1 ex.

-

R. Doležal, P. Ondra, J.
Šírek, J. Vlček

21.4.2009

r. Koclířov(JH)

1 ex.

-

V. Kubelka

13.8. – 2.9.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

1 – 2 juv.

-

J. Mikeš, P. Ondra

Pisík obecný
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

7.5.2009

střední nádrž
VDNM(BV)

1 pár

u deponií u Kostelního
ostrova, intenzivní
varování

J. Chytil

12.7.2009

Choryně, navrhovaná
PR Doubrava(VS)

vyvedená rodina

J. Koleček

Pisila čáponohá
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

13. a 15.5.2009

Tovačov(PR)

2 ex.

-

L. Doupal, J. Šírek

3.7.2009

r. Volešek, mokřina
jižně od rybníka(CB)

2 ex.

-

M. Pakandl

11.7.2009

r. Volešek, mokřina
jižně od rybníka(CB)

1 ex.

-

V. Kubelka

13. – 19.8.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

2 ad. + 2 juv.

J. Mikeš, P. Ondra

Slučka malá
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

20.3.2009

Praha – Hrnčíře

1 ex.

vylétl z mokřiny v poli

J. Malina

3.10.2009

Žehuňský r.(NB)

1 ex.

chycen

M. Jelínek, M.
Nacházelová, festival
ptactva

poznámka

pozorovatel

Tenkozobec opačný
datum

místo pozorování

počet

10.4. – 13.5.2009

Dívčice, r. Nová(CB)

1 – 5 ex.

-

J. Havlíček, V. Kubelka,
J. Malina, M.
Nacházelová, M.
Pakandl, J. Smiešková,
J. Vondrka, J. Vrána

13.5.2009

Zbudov, r. Olší(CB)

2 ex.

-

J. Malina

10. – 14.9.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

1 ex.

R. Doležal, P. Ondra, J.
Šírek, J. Vlček

Ústřičník velký
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

25. – 31.3.2009

Tovačov(PR)

1 ex.

-

J. Šírek
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Vodouš kropenatý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

24.1.2009

r. Starý Vrbenský(CB)

2 ex.

na Dehtářském potoce
pod hrází rybníka

M. Pakandl

27.2.2009

Vrbenské r., r.
Šnejdlík(CB)

1 ex.

-

J. Havlíček, A.
Průchová

28.11.2009

Tovačov(PR)

1 ex.

L. Doupal

Vodouš rudonohý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

29.3.2009

Dívčice, r. Nová(CB)

25 ex.

-

J. Havlíček

5.4.2009

r. Knížecí(CB)

2 páry

intenzivní tok

V. Kubelka

11.4.2009

Dívčice, r. Nová(CB)

11 ex.

min. 2 páry tok

M. Pakandl

11.4.2009

odkaliště MAPE(CB)

1 ex. tok

-

V. Kubelka

12.4. – 13.5.2009

r. Dasenský, mokřina v
oranici(CB)

1 pár

tok, varování

V. Kubelka

14.4.2009

r. Volešek, mokřina
jižně od rybníka(CB)

1 pár

tok

J. Bureš

19.4.2009

PR Mokřiny u
Vomáčků(CB)

1 pár

tok

J. Bureš

1.5.2009

Zbudov, r. Olší(CB)

2 páry

hnízdní chování, 8.5.
nezjištěni

M. Pakandl

8.5.2009

r. Knížecí(CB)

1 pár

tok, páření

M. Pakandl

18.5. – 21.6.2009

Vrbátky(PV)

2 – 3 ex.

-

J. Vlček

20.5.2009

r. Dehtář(CB)

2 páry

hnízdní chování

J. Bureš

20.5.2009

Lanžhot, Za Jízdou(BV)

1 pár tok + 1 ex.

poté pozorováni ještě
vícekrát

D. Horal

24.5.2009

Rakvice, Trkmanský
Dvůr(BV)

1 ex.

hnízdní chování

-

26.5.2009

Kostice(BV)

3 páry

-

J. Šírek

28.5.2009

Dívčice, r. Nová(CB)

4 ex.

1 asi juv., lokalita
špatně přehledná

V. Kubelka

4.6.2009

Dívčice, r. Nová(CB)

2 ad.

intenzivně varují, asi s
mláďaty

V. Kubelka

6.6.2009

Lednické r.(BV)

19 – 20 ex.

-

M. Nacházelová

10.6.2009

r. Knížecí(CB)

8 ex.

hnízdící

M. Frencl

13.6.2009

r. Knížecí(CB)

min. 12 ex.

-

M. Nacházelová

poznámka

pozorovatel

Vodouš šedý
datum

místo pozorování

počet

17.11.2009

r. Bezdrev(CB)

1 ex.

J. Vondrka

Vodouš štíhlý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

13.8.2009

Hrušovany nad
Jevišovkou(ZN)

2 ex.

-

P. Ondra

17.8.2009

Lednické r.(BV)

1 ex.

-

M. Nacházelová
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Vodouš tmavý
datum

místo pozorování

počet

poznámka

pozorovatel

6.6.2009

Lednické r.(BV)

2 ex.

-

M. Nacházelová

4.11.2009

r. Bezdrev(CB)

20 ex.

-

M. Frencl

12.11.2009

Tovačov(PR)

1 ex.

-

J. Šírek

Mláďata kulíka říčního, Trkmanec 2009, foto: Jožka Chytil
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Průběh tahu vodouše šedého (Tringa
nebularia) na území České republiky
Michal Pakandl
Jak bylo zmíněno v minulém čísle zpravodaje,
budou v každém čísle vycházet příspěvky shrnující
některé údaje z faunistické databáze SVOB. V
tomto příspěvku jsou shrnuty všechny přesně
datované záznamy o výskytu vodouše šedého z
této databáze.
Vodouš šedý (Tringa nebularia) je pravidelně
protahující druh bahňáka, který se ovšem jen
málokdy vyskytuje ve větších počtech. Hnízdění
nebylo u nás nikdy prokázáno i když bylo
zaznamenáno několik pozorování po celou hnízdní
dobu. Vzhledem k tomu, že v sousedních státech
vodouš šedý nehnízdí (kromě ojedinělého hnízdění
v Německu) (BirdLife International 2004), nezdá
se vznik hnízdní populace na našem území
pravděpodobný. Údaje o zimním výskytu jsou u
nás ojedinělé (Hudec, Šťastný a kol. 2005).

zaznamenáno 28% všech pozorování z jarního
tahu. V roce 2009 ovšem bylo zaznamenáno v
tomto období jediné pozorování z celkem 21 údajů
z jarního období (5%). Zima 2006/07 přitom byla
extrémně mírná s velmi časným nástupem jara,
naproti tomu zima 2008/09 byla poměrně tuhá
(alespoň oproti dvěma předcházejícím) s dost
pozdním nástupem jara. Je tedy možné, že počátek
jarního tahu je ovlivněn právě průběhem zimy a
dobou nástupu jara. K potvrzení této domněnky by
ovšem bylo zapotřebí větší množství dat z delšího
časového úseku než 3 roky (tj. doba existence
SVOB, z níž pochází přes 40% všech dat o tomto
druhu v databázi; z předchozích let je počet
pozorování v jednom roce zpravidla natolik nízký,
že žádné meziroční srovnání provést nelze).
Ve druhé dekádě dubna bývá jarní tah
zjišťován již zcela pravidelně. Z tohoto období
pochází 36 pozorování celkem 155 ex., tedy 8,4%
všech pozorování a 8,9% pozorovaných jedinců.
Stoupá i průměrný počet jedinců na pozorování
(4,3 ex.).

Vrchol jarního tahu

Jarní tah začíná zpravidla v první polovině
dubna, ojedinělá pozorování pocházejí již z
března:
12.3.2001 r. Vavřinecký(KH), 1 ex., M.
Kavka(Zprávy ČSO); 25.3.2005 r. Volešek(CB), 2
ex.; 30.3.1983 r. Dehtář(CB), hlasy protahujících
ex., F. Marec

Nejvíce pozorování bylo zaznamenáno ve 3.
dekádě dubna (14,9%) i nejvíce pozorovaných
jedinců (dokonce 32,9%). I průměrný počet
jedinců na jedno pozorování je v tomto období
nejvyšší – 9 ex. O něco méně pozorování bylo
zaznamenáno v první dekádě května (40
pozorování, tj. 9,3% všech pozorování).
Výraznější je pokles počtu pozorovaných jedinců
v tomto období (213 ex., 12,2% všech
pozorovaných jedinců). K přesnému určení
vrcholu jarního tahu v jednotlivých letech by bylo
potřeba z každého roku mnohem více pozorování,
z výše uvedeného však vyplývá, že k tomuto
vrcholu dochází obvykle ve 3. dekádě dubna. Z 3.
dekády dubna a 1. dekády května pochází také
nejvíce pozorování větších hejn.

Z první dekády dubna je v databázi 16
pozorování celkem 56 ex. (4% pozorování, 3%
jedinců), na jedno pozorování z tohoto období
tedy připadá v průměru 3,5 ex. Zajímavé je, že z
těchto 16 pozorování bylo 7 zaznamenáno v roce
2007. V první dekádě dubna bylo tehdy

Pozorování větších hejn:
3.5.1995 Záhlinice(KM), 35 ex., J. Šírek (Zprávy
ČSO 43); 23.4.1999 r. Koclířov(JH), 60 ex., J.
Cepák, E. Suchomelová (Zprávy ČSO 50);
26.4.2000 Záhlinice(KM), 33 ex., J. Šírek(Zprávy
ČSO 52); 29.4.2001 Záhlinice(KM), cca 70 ex., P.

V databázi SVOB je v současné době (k
20.2.2009) 443 pozorování, z nichž 429 je přesně
datovaných. Celkem bylo zaznamenáno (u přesně
datovaných pozorování) cca 1742 ex.

Začátek jarního tahu

29

Shromáždil(Zprávy ČSO 54); 3.5.2003 r. Nový u
Čakova(CB), 40 ex., A. a J. Vondrka; 21.4.2007 r.
Volešek(CB), 47 ex., M. Pakandl.

Konec jarního tahu
Později během května výrazně klesá jak počet
pozorování, tak zejména počet jedinců. Z 2.
dekády května je v databázi 20 pozorování (4,7%)
pouze 43 jedinců (2,5%). Později je již výskyt
ojedinělý. Jarní tah tedy ustává v polovině května.
V tomto období již nejsou zaznamenávány větší
počty, maximální zaznamenaný počet na jedné
lokalitě byl 4 ex.

Doba hnízdění
Hnízdění vodouše šedého nebylo na našem
území nikdy zjištěno. Pozorování z 3. dekády
května a prvních dvou dekád června jsou rovněž
vzácná. Výjimečné je pozorování ze Svitavska z
roku 2002, kdy na rybníce Mušlovém u Opatova
byli pozorováni 2 vodouši šedí od 21.4. až do 3.6.,
pozorován byl i tok (Zprávy ČSO 56).
Další pozorování z hnízdní doby: 2.6.1979

Volary(PT), 1 ex., B. Kloubec; 28.5.1984 r.
Ražický(PI), 1 ex., M. Šálek; 8.6.1986 r. Nový
Vrbenský(CB), 1 ex., P. Brandl; 26.5.1991 r.
Starý u Břilic(JH), 1 ex., P. Brandl; 4.6.2008 r.
Lesník(OV), 1 ex., R. Muláček.
U pozorování z 3. dekády června se již patrně
jedná o počátek tahu na zimoviště.

Počátek tahu na zimoviště
Jak již bylo zmíněno, tah na zimoviště přes
naše území začíná zřejmě již na konci června (5
pozorování celkem 13 ex.), první pozorování je z
27.6. (v roce 2008 1 ex. u Tovačova – J. Šírek).
Poté pozorování postupně přibývá. Z 2. dekády
července je v databázi již 15 pozorování celkem
78 ex.(vůbec nejvyšší průměrný počet jedinců na
pozorování během tahu na zimoviště – 5,2; do
značné míry je to ovlivněno pozorováním 32 ex. z
20.7.2002 z odkališť MAPE na Českobudějovicku
– Had, Marek).

Další průběh „podzimního“ tahu
Na rozdíl od jarního tahu je tah na zimoviště
rozložen do mnohem delšího období a průměrné
počty jedinců jsou nižší, alespoň oproti jeho
vrcholu. Vrchol podzimního tahu není vůbec
zřejmý. Přibližně od poloviny července nedochází
k výrazným změnám počtu pozorování ani
pozorovaných jedinců až do začátku října, nejvíce
pozorování je z 3. dekády srpna (32, tj. 7,4%
všech pozorování), nejvíce jedinců bylo zjištěno
ve 2. dekádě září (87 ex., tj. 5% všech jedinců). Z
období „podzimního“ tahu existuje také méně
pozorování větších hejn. Z podzimního tahu
pochází 57,7% pozorování, pozorováno bylo
ovšem jen 39,4% jedinců.

Pozorování větších počtů v době tahu na
zimoviště:
23.10.1982 r. Velký Tisý(JH), celkem cca 25
ex., J. Malina
17.8.1991 r. Blatec(CB), 36 ex., V. Podhorský,
P. Procházka, M. Vnouček, R. Váňa (Zprávy
ČSO 43)
20.10.2000 Záhlinice(KM), 16 ex., J. Němčík
20.7.2002 odkaliště MAPE(CB), 32 ex., T.
Had, M. Marek
Konec podzimního tahu
Ve 2. dekádě října začíná tah ustávat (8
pozorování celkem 33 ex.), později je výskyt
vodoušů šedých již vzácný. Poslední pozorování
zaznamenaná v databázi pocházejí z poloviny
listopadu.

Pozorování z listopadu:
3.11.1990 r. Velký Tisý(JH), 4 ex., J. Šimek
4.11.2007 r. Horčápský(PB), 1 ex., R.
Muláček
16.11.2008 Dívčice, r. Blatec(CB), 1 ex., M.
Nacházelová
17.11.2009 r. Bezdrev(CB), 1 ex., J. Vondrka
Změny v průběhu let
429 pozorování, která byla sebrána víceméně
náhodně, nemůže být v žádném případě dostatečný
vzorek pro jednoznačné stanovení meziročních
změn početnosti. Zdá se však, že vodoušů šedých
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u nás na tahu mírně přibývá. Změna průměrného
počtu jedinců na pozorování může (ale
samozřejmě také nemusí) ukazovat na změnu
početnosti. U druhů, které nejsou příliš
společenské (jako právě vodouš šedý), je ovšem
stanovení trendu podle tohoto ukazatele obzvlášť
nejisté. Například náhodné pozorování jediného
většího hejna může výsledný průměr velmi
podstatně zkreslit.
V letech 1974 – 1992 byl průměrný počet jedinců
při pozorování 3,07, zatímco v letech 2000 – 2009
již 4,59, což by ukazovalo na početní nárůst. Není
však vůbec vyloučeno, že jde pouze o změnu
zvyklostí tohoto druhu nebo o změny v nabídce
vhodného prostředí (v případě, že ubude vhodných
biotopů, může samozřejmě dojít v případě
zachování početnosti ke koncentraci většího počtu
jedinců na jedné lokalitě a tím ke zvýšení
průměrného počtu jedinců při pozorování).
Na základě údajů z databáze také není vyloučeno,
že dochází k určité změně v době tahu. Z
posledních let existuje totiž více časných údajů z
jarního tahu – z 1. dekády dubna jsou v databázi z
let 1974 – 92 jen 3 pozorování (1,5% všech
pozorování) celkem 4 ex.(0,7% všech jedinců
pozorovaných v těchto letech), z let 2000 – 09 13
pozorování(5,7%) 52 ex.(4,9% všech jedinců v
těchto letech). V poslední době tedy patrně
dochází k tomu, že již během 1. dekády dubna
vodouši šedí pravidelně protahují, zatímco dříve
byl výskyt v tuto dobu spíše ojedinělý. K
podobnému trendu zřejmě dochází i u tahu na
zimoviště. Všechna pozorování z 3. dekády června
pocházejí z let 2000 – 2009. Zřetelný je rozdíl i v
počtu pozorování a pozorovaných jedinců v 1.
dekádě července. Zatímco z let 1974 – 92 jsou v
databázi pouze 2 pozorování po 1 ex., z let 2000 –
09 pochází již 12 pozorování (5,3% pozorování z
těchto let) celkem 31 ex.(3% pozorovaných ex.). K
potvrzení tohoto trendu by bylo ovšem potřeba
více záznamů.
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Bekasina otavní (Gallinago
gallinago) - metodika zjišťování
hnízdního výskytu
Libor Schröpfer
Ochrana
Červený seznam ptáků ČR: EN - ohrožený
(ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003)
Vyhláška č. 395/1992 Sb.: SO
příloha II
AEWA - Dohoda o ochraně africkoeurasijských tažných vodních ptáků
SPEC (Species of European Conservation
Concern): SPEC 3 (BIRDLIFE 2004a)
Stupeň ohrožení v Evropě: Declining: Msilně ohrožený
Úmluvy a dohody: Bernská úmluva - příloha
III
Bonnská úmluva - moderate recent decline
(BIRDLIFE 2004a)
Stupeň ohrožení v EU 25: Declining:
Moderate continuing decline (300 000-450
000 párů, tj. 24-32 % evropské populace)
(BIRDLIFE 2004b)
Stav z hlediska ochrany přírody v Evropě / v
EU 25: Unfavourable / Unfavourable
(BIRDLIFE 2004b)
Rozšíření a početnost v ČR
Bekasina otavní hnízdí na většině území České
republiky, od nejnižších poloh až po horské
oblasti. Zdá se, že v posledních letech v západních
Čechách hnízdí zbytkové populace spíše ve
vyšších nadmořských výškách, což není dáno
jejím cílevědomým přesunem, ale tím, že se zde
vyskytují vhodnější biotopy (Krušné hory, Český
les, Slavkovský les, Šumava). Na Plzeňsku
prakticky vymizela (s výjimkou posledních
jednotlivých párů) a její výskyt je omezený na
poslední zbytky vhodných mokřadních biotopů.
Z výsledků mapování hnízdního rozšíření ptáků v
letech 1973-1977 a 1985-1988 je zřejmý relativně
setrvalý stav populace na většině území ČR. V
letech 1973-1977 byla bekasina otavní zjištěna ve

49 % čtverců (Šťastný et al. 1987), v období 19851989 opět ve 49 %, odhad velikosti populace v ČR
byl 1200-2400 párů (Šťastný et al. 1996). Při
posledním mapování v ČR 2001 až 2003 bylo
obsazeno už jen 38 %, což znamená silný úbytek a
velikost populace byla odhadnuta na pouhých 500800 párů (Šťastný et al. 2006), což je alarmující
úbytek o více než 50 % oproti poslednímu
mapování!
V poslední době se objevil kvantifikovaný odhad
vývoje početnosti také z oblasti Vysočiny, která se
stala v posledních letech jedním z center rozšíření
tohoto bahňáka v celé ČR (Šťastný et al. 2006).
Index bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na
Vysočině v období 1989 - 2006 klesal průměrně o
0,71 % ročně, viz graf. Obsazenost lokalit tímto
druhem celkově poklesla ve sledovaném období o
12,8 %. Výsledky ukazují také na kolísání
velikosti místní populace bekasiny otavní v
jednotlivých letech sledování (V. Kodet in litt.).

Ekologie
V době hnízdění vlhká místa s krátkým
travním porostem, především mokré a podmáčené
louky a jejich okraje, dále okraje rybníků s porosty
ostřice, bažiny a rašeliniště. Mohou to být také
zamokřené části aktivních i opuštěných pastvin,
zejména v blízkosti pramenišť, jak ukazují data ze
západních Čech z posledních mapování (Český
les, Slavkovský les, Branžovský hvozd).
Bekasina otavní se na hnízdištích objevuje od
počátku března, hlavně však v jeho druhé polovině
a pak v dubnu, na podzim odlétá od poloviny
července až do října. Jednotliví ptáci protahují
ještě i v listopadu, existují i doklady o
přezimování u nás. Po návratu na hnízdiště
provádějí samci svatební lety; poletují třepetavým
letem ve velkých kruzích a značné výšce (50-100
m) kolem revíru, přičemž je tento let občas
přerušen střemhlavým propadnutím i o několik
desítek metrů. Pak pták vystoupí opět do zhruba
stejné výšky a v letu pokračuje. Při propadnutí se
bekasina obrátí do boční polohy, se strnulým
tělem, polorozevřenými křídly, v nichž se pouze
jemně chvějí letky. Na rozevřeném ocasu odstávají
obě krajní rýdovací pera, jejichž chvěním je za
podpory proudu vzduchu od křídel vyluzováno
hlasité „mečení“ (Hudec in Hudec & Šťastný
2005). V době hnízdění lze od obou pohlaví
zaslechnout několikrát opakované dvouslabičné
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zvuky znějící úsečně jako ty-ke nebo ti-ke
„tikání“. Ptáci je přednášejí ze země, ale také z
vyvýšených míst (stromy, ploty apod.) a méně
často i v letu (Žďárek in Hudec & Šťastný 2005).
Drtivá většina párů hnízdí jednotlivě, na vhodných
místech mohou však páry hnízdit velmi blízko
sebe (dnes dle stavu populace již jen zcela
výjimečně), páry se tvoří na hnízdišti. Hnízdí od
konce března do konce července, druhé hnízdění je
u nás možné, zatím ale neprokázané. Hnízdo je
vždy umístěné na zemi, v hustším porostu a dobře
ukryté. Snůška je tvořena 4 vejci, jiný počet vajec
je vzácný. Na vejcích, která jsou pravděpodobně
snášena denně, sedí pouze samice. Doba sezení je
19-21 dnů, mláďata se líhnou téměř současně a po
oschnutí jsou odváděna od hnízda pryč. Starají se
o ně oba rodiče, v 19-21 dnech začínají mláďata
poletovat, ve stáří 5 týdnů jsou vyspělá (Hudec in
Hudec & Šťastný 2005).

Metodika zjišťování (O´Brien & Smith
1992, Gilbert et al. 1998, Südbeck et al.
2005)
Díky téměř dokonalé destrukci vhodných
hnízdních biotopů na Plzeňsku je vhodné zjišťovat
hnízdní rozšíření bekasiny otavní dle přítomnosti
zbytkových vhodných biotopů (viz popis prostředí
v oddílu Ekologie).
V ranních hodinách od konce března do konce
dubna, případně začátkem května, kontrolovat
vhodné biotopy a sledovat teritoriální chování
samců bekasin. Termín zjišťování je závislý na
nadmořské výšce sledované lokality. Dá se
předpokládat posunutí tohoto termínu o zhruba 2-3
týdny v nadmořských výškách nad cca 600-700
metrů. Při práci v terénu použijeme mapu v
měřítku 1:10 000 (příp. 1:25 000 nebo 1:50 000)
se zákresem prozkoumaných lokalit (mokřadů,
okrajů rybníků, podmáčených pastvin, pramenišť).
Do mapy budeme zaznamenávat všechny slyšené
tokající samce (mečení) nebo ozývající se ptáky
obou pohlaví (tikání). Popř. samozřejmě další
prvky chování nasvědčující hnízdění. Lokalizace
pozice tokajícího samce může působit potíže,
protože tok probíhá ve velké výšce a někdy je
obtížné nejen bekasinu najít, ale i odhadnout
případný střed označovaného teritoria. U středu
tohoto pomyslného teritoria zaznamenat GPS
souřadnice (buď pomocí GPS přístroje nebo např.
podle www.mapy.cz, kde se dají příslušné GPS

souřadnice lehce odečíst). Dalšími projevy
hnízdního
chování
je
také
vzájemné
pronásledování se a samozřejmě nálezy varujících
ptáků, hnízd s vejci nebo pozorování starých ptáků
s mláďaty. Každé pozorování je nutno správně
zařadit. Pokud vyplašíme bekasinu z velké louže
uprostřed polí, bez jakékoliv další vegetace (i v
průběhu května nebo června), pak se velmi
pravděpodobně nejedná o žádného hnízdícího
ptáka, ale pozdního migranta nebo ptáka, který zde
sbírá potravu. Zde se tedy nejedná o žádné možné
hnízdění. Naproti tomu opakované pozorovávání
bekasin v příhodných biotopech s odstupem min.
jednoho týdne koncem dubna nebo v květnu už je
možno
hodnotit
jako
možné
hnízdění.
Dohledávání hnízd není pro účely projektu
potřebné. Je nejen časově náročné, ale navíc
nežádoucí z hlediska ochrany druhu.

Termíny zjišťování
Doporučují se 3 kontroly + je možné provést i
informativní kontrolu koncem března na lokalitách
již předem známých nebo lokalitách, které by díky
odpovídajícím biotopům mohly být pro sledovaný
druh vhodné.
a) kontrola mezi 1. dubnem a 30. dubnem.
Někteří budou asi ještě protahující ptáci, ale
objevují se již první tokající jedinci.
b) v době od 1. května do 21. května. Doba
hnízdění, ale pozor ještě na protahující ptáky,
věnovat velkou pozornost registraci teritoriálního
chování: mečení samců nebo tikání obou partnerů.
c) od 22. května do 30. června. V této době je
již pravděpodobnost přítomnosti protahujících
ptáků nízká, proto je oprávněné brát tyto záznamy
z vhodných biotopů jako možné hnízdění.
POKUD NEZAZNAMENÁTE BEKASINY V
KVĚTNU NA LOKALITÁCH, KDE TOKALY V
DUBNU, PRAVDĚPODOBNĚ JSTE V DUBNU
SČÍTALI PROTAHUJÍCÍ I KDYŽ TOKAJÍCÍ
PTÁKY!
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Rozpětí mezi oběma kontrolami by mělo být 2-4
týdny. Zejména ve vyšších polohách se termíny
sčítání posouvají v závislosti na délce trvání
sněhové pokrývky.

Denní doba
Časné ranní a dopolední hodiny (do 3 hodin po
rozednění). POZOR! Po této době dochází k velmi
významnému poklesu aktivity tokajících ptáků!
Možno i v podvečerních hodinách (3 hodiny před
setměním až do setmění).

Počasí
Bezvětrné a slunečné. Vhodné jsou i teplé dny
se zataženou oblohou a mírným deštěm. Kontroly
neprovádět za velké oblačnosti se silnějším
větrem, stejně tak v mlze. Přesto je možné někdy
zastihnout tokající bekasiny za opravdu
nepříznivých klimatických podmínek (zejména ve
vyšších nadmořských výškách).

Vedení dalších záznamů
Průběžná evidence všech registrací druhu při
návštěvách území za jiným účelem, charakteristika
stanovišť, doprovodné druhy (např. bramborníček
hnědý, konipas luční, chřástal polní).

Výstupy
•

•
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mapa 1:10 000 (1:25 000, 1:50 000) s
číslovanými zákresy registrací, rozdělené
na předpokládaná hnízdění (tok, mečení,
tikání) a s možným hnízděním (zastižení
22. května až 30. června v odpovídajících
biotopech).
formulář s výsledky jednotlivých kontrol:
počet jedinců a jejich chování, okolnosti
pozorování, odhad počtu okrsků, GPS
souřadnice zjištěných hnízdišť, popisy
stanovišť, doprovodné druhy a další
důležité informace (fotografie obsazených
biotopů).
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Vodoušek temný (Tuamotu
Sandpiper ) Prosobonia cancellata,
ohrožený bahňák Francouzské
Polynésie aneb problémy v ochraně
ostrovních endemitů
Jan Havlíček
Vodoušek temný Prosobonia cancellata je pro
většinu z nás neznámý, asi 17 cm veliký bahňák s
krátkým špičatým zobákem. Podle IUCN (podle
hodnocení BirdLife International) je řazen do
červené knihy ohrožených živočichů v kategorii
ohrožený. Tento druh, který byl dřív rozšířen, se
dnes uchyluje většinou na neosídlené ostrovy bez
predátorů.

Populace vodouška temného čítající okolo 1300
jedinců obývá pouze několik atolových ostrovů ve
Francouzské Polynésii a jeho celosvětový areál
není větší než 110 km2. Největší počet jediců, 530,
byl zjištěn v roce 2003 na ostrově Morane
(vpravo, velikost cca 5x3 km).(BirdLife
International (2009): Prosobonia cancellata.
Downloaded from http://www.birdlife.org on
12.2.2010; Google Earth, ostrov Marane,
18.2.2010)
Do seznamu IUCN byl zařazen díky svému
malému areálu a náchylnosti k dalšímu
postupnému ubývání hlavně v důsledku zavlečení
nepůvodních druhů predátorů a méně také v
důsledku degradace habitatů a stále častější
navštěvování ostrovů lidmi, což způsobuje
zmiňované zavlečení predátorů. Ptáci se vyskytují
v křovinách a především v otevřených lesích, ale

také na plážích atolů a na okrajích lagun. Na
ostrovech je ohrožuje i zakládání kokosových
plantáží, ale to nemusí být při správně zvoleném
přístupu velká hrozba. Druh je endemitem
souostroví Tuamotu Archipelago ve Francouzské
Polynésii a vyskytuje se zde na 4 ostrovech, kde
jeho populace dosahuje různých hodnot: Tenararo
(minimálně 500 v roce 2001), Morane (minimálně
530 v roce 2003), Reitoru (57 v roce 2003) a na
ostrově Tahanea (185 v roce 2003 a 59 o 4 roky
později, v roce 2007). Další záznamy pocházejí i z
dalších třech ostrovů, hlavě jde však o data z 80. a
90. let. Nejvíce bylo zaznamenáno 30-40 jedinců
na ostrově Anuanuraro v roce 1990. K nárůstu
zjištěných jedinců nedošlo, ani když byly ostrovy,
odkud byly hlášeny malé počty jedinců lépe
prozkoumány a zdá se, že velikost populací a
rozšíření souvisí s rozšířením krys a koček.
Nakonec populace na těchto třech ostrovech asi
vyhynuly a pozorování malých počtů ptáků zřejmě
ukazuje spíše na jejich zálety na tyto ostrovy než
na trvalý výskyt. Je nepravděpodobné, že by
nějaké další populace byly objeveny a tak se
celková populace odhaduje na 1300 jedinců.
Informace o stavech populace přinesla expedice v
roce 1999 a její pokračování v letech 2001 a 2003.
Podle získaných dat byl vypracován akční plán na
odstranění krys na Vahangu. Tento krok by měl
být proveden za podpory Novozélandského
Ministerstva pro ochranu přírody, které nicméně
stále hledá finance na provedení zásahu. Dalšími
kroky by mělo být udržování ostrovů Morane a
Tenarato bez predátorů a omezení přístupu na ně.
Dále pak vyhubení predátorů tam, kde se ptáci
ještě nedávno vyskytovali a ochrana ostrovů, kde
by mohli ptáci přežívat, s nadějí na přirozené
znovuosídlení těchto ostrovů. V neposlední řadě
bude důležité zahrnout do ochrany i místní
obyvatele, kteří na oplátku dosáhnou vyšších
výnosů, pokud budou krysy účinně vyhubeny.
Tento případ krásně ukazuje na problémy v
ochraně ostrovních druhů ptáků, kteří jsou
ohroženi vysazením nepůvodních druhů živočichů.
Vyhubení přistěhovalců je často jediným řešením,
které vede ke kýženému výsledku. Tato opatření je
však vždy nutné pečlivě zvážit. V jiném případě se
totiž ochranáři oprávněně obávali přeorientování
vrcholového predátora (orla skalního) ze
zavlečeného prasete, které pustošilo ostrov, na
místní endemickou a ohroženou lišku ostrovní,
takže kromě vyhubení prasat museli přistoupit i k
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odchycení části populace orlů a to za pomoci
vrtulníků a další nákladné techniky.

Postřehy z mezinárodní bahňákářské
konference 18.-21. září 2009 Den
Burg, Texel, Nizozemí
Vojtěch Kubelka

Nakonec vše dopadlo dobře, ale známe jiné
příklady, ze kterých si můžeme vzít ponaučení.
Například když po vyhubení zavlečených králíků
došlo k přeorientování koček (také zavlečených)
na ostrovní ptáky, kterým do té doby téměř
neškodily.
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Sedmnáctého září 2009 cestovali dva mladí
čeští ornitologové přes půlku Evropy k
atlantickému oceánu. Nejdříve absolvovali cestu
dálkovým autobusem do Amsterodamu, dále
dráhou přes město, vlakem do Den Helderu,
trajektem na ostrov Texel, autobusem do Den
Burgu a poté ještě kousek pěšky. Zvídaví studenti
Vojta Kubelka a Kuba Vrána dorazili plni
očekávání ke konferenční registraci. Představy
podle vyprávění dřívějších účastníků těchto
setkání (Mirka Ešuse Šálka a Pavla Žďárka)
nezklamaly.
Jako „zajíčků z východu“ se nás ihned ujaly
organizátorky: Petra de Goeij, Jutta Leyer a
Yvonne Verkuil a v podstatě se o nás staraly od
začátku až do konce. Průběh celé konference
provázela velmi přátelská atmosféra a téměř
rodinné prostředí v přívětivém hostelu Stayokay.
Celkem 191 účastníků tvořilo pestrou paletu
národností, přestože většina byla ze západní
Evropy.
Zkušení
profesoři
bez
okolků
komunikovali s jakýmkoliv studentem. Kdo chtěl,
mohl velmi snadno navázat značné množství
nových užitečných kontaktů, zapojit se do
mezinárodních projektů a plánovat spolupráci do
budoucna. O to jsme se také snažili. Ale zpět k
programu.
První den po příjezdu začal workshopem
„Connecting
conservation
and
research“
(propojení výzkumu a ochranářských aktivit).
Náhodně utvořené skupinky účastníků jednotlivě
řešily problém propojení „ochranařiny“ a
výzkumu ve vědě. Každá skupina poté
prezentovala své výstupy ostatním. Výsledná
doporučení byla: podávat odpovědi na správné
otázky ve správný čas na správná místa,
prohloubit spolupráci mezi ochranáři a vědci
(ochranáři mohou získávat pro vědce fondy u
vlády), popularizace výzkumů – překlad
vědeckého jazyka veřejnosti, sjednocení názorů
ochranářů a vědců ( často dochází k rozporům,
veřejnost neví komu má věřit a vědě to ubírá na
prestiži), snažit se zkrátit prodlevu v procesu
přenosu informací od vědce k ochranáři a následné
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implementaci (často to trvá roky). Na závěr bylo
konstatováno, že vědci se bez ochranářů dokáží
obejít/uživit, ale ochranáři bez vědců-výzkumníků
nikoliv. Následovalo další vzájemné seznamování
účastníků a čilá komunikace pokračující až do
pozdních večerních hodin.
Druhý den byl zahájen „IWSG Annual General
Meeeting“
(obecnou
každoroční
schůzí
mezinárodní bahňákářské skupiny). Ze zajímavostí
lze uvést, že roční obrat IWSG činí 50 000£,
aktuálně má 471 členů a členský poplatek bude
zvýšen. IWSG současně podporuje tři své větší
projekty: vodouš bahenní, barevné značení jespáků
písečných a monitoring migrace kulíka zlatého
( ten je právě zpracováván). Další konference v
roce 2010 proběhne v portugalském Lisabonu a na
rok 2011 je naplánováno Skotsko. Před obědem
proběhla sekce přednášek na téma „Migration and
stopover ecology“ (ekologie migrace včetně
tahových zastávek). Zajímavé bylo členění
tahových strategií na „hop“ (rychlé posuny
bahňáků z místa na místo – chvilku se živit,
chvilku letět), „stage-jump“ (dlouho zůstat na
jednom vhodném místě, doplnit energetické
zásoby a poté na jeden zátah překonat velké
vzdálenosti) a „skip“ (něco mezi). Nejvýznamnější
lokality pro bahňáky jsou typu „stage“ – například
americký „Delaware Bay“ – místo, kde ostrorepi
kladou do písku svá vajíčka – velmi energetický
zdroj potravy pro bahňáky. Stanoviště podobného
charakteru zasluhují patřičné ochrany, což není
vždy jednoduché (viz problém reklamace korejské
lokality Semangeum – samostatný příspěvek v
tomto zpravodaji). Po obědě byly přednášky
rozděleny do dvou paralelních sekcí: „Foraging
ecology“ (potravní ekologie) a „Wader hotspots
and Monitoring“ (nejdůležitější místa bahňáků a
monitoring). Nejvýznamnější byl zřejmě výsledek
expedice, která minulou zimu prohledávala určitou
část
pobřeží
Myanmaru
kvůli
jespáku
lžícozobému. Během 14 dní nasčítali 48ex. tohoto
vzácného druhu. Dle následného ústního sdělení
Pavla Tomkoviche bylo v hnízdní sezóně 2009 na
Čukotce expedicí dohledáno pouze 12 párů
jespáka lžícozobého. Doposud není zřejmé, co
nejpodstatnější měrou přispívá k drastickému
úbytku tohoto fenomenálního jespáka. Před
večerní „Poster presentation“ (představení
plakátových sdělení) proběhly další dvě paralelní
sekce přednášek: „Populaion dynamics – Habitat
selection“ (populační dynamika a výběr prostředí)
a „Conservation“ (ochrana). Vědecký program se

plynule přesunul do společenského večera.
Další paralelní sekce: „Breeding biology“ (hnízdní
biologie) a „Moult“ (pelichání) pokračovaly v
neděli dopoledne. Následovaly plenární přednášky
na téma „Populatian dynamics – Monitoring“
(populační dynamika – monitoring). Zajímavé
bylo například sdělení výsledků desetiletého
projektu RAS (zpětné odchyty pro přežívání
dospělců) u vodouše rudonohého v Nizozemí. Po
obědě proběhly 3 souběžné exkurze do
významných
lokalit
ostrova
Texel.
Na
nekonečných pláních odhaleného bahna „Waden
see“ jsme pozorovali stovky kolih velkých,
vodoušů rudonohých a mnohé další bahňáky.
Večer byli přítomní potěšeni fotografickou
prezentací z Delaware Bay. Bahňáci mezi
ostrorepy kladoucími vajíčka na pláži byli
nafoceni v květnu 2009.
Poslední den konference probíhaly paralelně 2
workshopy: „Monitoring waders in the Siberian
arctic“ (monitoring bahňáků v sibiřské arktidě) a
„Slender-billed Curlew“ (koliha tenkozobá).
Kolize tenkozobé je zde věnován samostatný
příspěvek Jakuba Vrány, takže se zaměřím na
sibiřskou arktidu.
Hned v úvodu i dalších přednáškách byl
zdůrazňován pokles zájmu vědců o arktické oblasti
v posledních letech. Bylo by proto vhodné
výzkum v těchto oblastech zintenzivnit a
zefektivnit, tedy vysílat více schopných expedic.
Například Nizozemí má vhodnou výzkumnou
stanici „Medusa Bay“ na poloostrově Taimir.
Výstupem workshopu bylo mimo jiné doporučení,
co vše je vhodné obecně během arktické expedice
sledovat: ptáci (hnízdní počty, data příletů,
umístění hnízda - prostředí, datum zahájení
snůšky, hnízdní úspěšnost, velikost snůšky,
produktivita, parazité) a prostředí (počasí, sněhová
pokrývka,
početnost
hlodavců,
početnost
predátorů, pozemní bezobratlí, typy vegetace,
vegetační fenologie). Poté se již rozproudila čilá
diskuze, která postupně vyplynula v poslední
společenský večer. Další den jsme společně s
Kubou projeli celý Texel na zapůjčených kolech a
pozorovali zajímavé biotopy s jejich převážně
tahovými ptačími hosty.
Ve středu 23.9. 2009 jsme se již pouze
zmiňovanými rozličnými dopravními prostředky
vraceli do vlasti. Celá konference na nás měla jistě
podstatný vliv. Domů jsme si přivezli kromě
parádních zážitků i spousty užitečných kontaktů a
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cenných zkušeností. Teď je tady na nás, kterak s
nimi naložíme.

Poslední naděje kolihy tenkozobé?
Jakub Vrána
Koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris) patří
k jednomu z nejvzácnějších ptačích druhů
Palearktu. Žije ve stepích na dnešní ruskokazašské hranici a k zimovištím v oblasti
Středozemního a Rudého moře občas táhne přes
střední Evropu. Všechny záznamy z Česka však
byly nedávno zpochybněny (MLÍKOVSKÝ 2004,
HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005). Nebo je na místě
snad říci táhly? V současné době je to již zřejmě
jen pár kolih tenkozobých (pokud vůbec) a o jejich
způsobu života nevíme téměř nic. Tuto
nelichotivou situaci se snaží řešit projekt zaměřený
na poznání a záchranu tohoto ohroženého
bahňáka. Jeho valná část byla projednávána na
loňské Wader Study Group Annual Conference
pořádané v nizozemském Texelu. Více se o něm
můžete dočíst ve druhé části článku.
Rapidní úbytek kolihy tenkozobé probíhal ve 3
fázích během celého minulého století. K prvnímu
výraznému snížení počtu došlo zhruba v letech
1890 - 1915 a jeho příčinou byla poměrně velká
migrace Slovanů do Kazachstánu spojená s
přetvářením stepí na obilná pole. Druhá etapa
úbytku zapříčiněna kolektivizací zemědělství
začala v roce 1935 a pokračovala až do roku
1957. Poslední fáze potom přišla v letech 1970 –
1980 a na vině bylo nejspíš zničení zbytku stepí.
Hlavní příčinou nynější situace je tedy zřejmě
ztráta hnízdních biotopů. Svou roli však
pravděpodobně sehrál také lov při tahu a na
zimovištích.
Z poslední doby existuje jen pár pozorování
(poslední jisté bylo učiněno 15. 4. 2001 v
maďarském
národním
parku
Kiskunság)
pocházejících buď ze zimovišť nebo tahových
zastávek. Malou nadějí pro nás je fakt, že oblast,
kde koliha tenkozobá hnízdí, je stále z velké části
neprobádaná a ona zůstává skryta. Právě to je ale i
největším problémem při pokusech o její
záchranu. Vede k již zmíněnému nedostatku
jakýchkoliv znalostí o ní. Neznáme její přesné
nároky na hnízdní biotop, preferovanou potravu a
ani řadu dalších věcí potřebných k záchraně
jakéhokoliv druhu. S pokusem o změnu této

nelichotivé situace přišla skupina britských vědců,
kteří „rozjeli“ již zmíněný záchranný projekt. Ten
byl představen a podrobně prodiskutován na
loňské mezinárodní bahňákářské konferenci.
Probrány byly vedle historie druhu (při debatě o ní
došlo na poměrně vyhrocený nacionální spor mezi
Rusem a Italem o vliv příchodu Slovanů do
Kazachstánu a střílení na italských zimovištích)
také například problémy s určováním a možnou
záměnou s kolihami velkou, malou a jejich
poddruhy. Dále byl představen ideální postup při
jejím pozorování (získání fotodokumentace,
pozorování činnosti na jednotlivých místech
lokality a zjištění potravy), vhodné typy vysílaček,
jež by mohly být na kolihu umístěny při
kroužkování a především pak hlavní mapovací
akce probíhající letošní zimu v mediteránu a
kolem Rudého moře. Během ní řada dobrovolníků
hledala v menších týmech kolihu tenkozobou
prakticky na celém takto vytyčeném území.
Týmová práce byla vybrána pro větší šanci nálezu
kolihy a její případný snadnější odchyt. Jednotlivé
týmy byly rozmístěny hlavně v ornitologicky
nepříliš sledovaných oblastech. Na texelské
konferenci bylo s velkými nadějemi vzhlíženo
především k Rudému moři a Perskému zálivu. Zde
totiž nebyli bahňáci nikdy příliš loveni a koliha
tenkozobá tu byla v letech 1963-1998 zjištěna
snad až čtyřicetdvakrát („jen“19 pozorování je z
toho však potvrzených).
Cílem zimního mapování bylo vedle nalezení a
případného odchycení s umístěním vysílačky také
zjišťování lovené potravy, přesné stanovení tzv.
„mikrohabitatů“ (různé typy biotopů na jedné
lokalitě – př.: rákosina, bahna), času, který v nich
kolihy tráví a činnosti, kterou tam provádí
(například: lov, odpočinek, spánek) (SIMON et al.
2009). Bohužel však veškeré snažení nevedlo k
žádnému jistému pozorování kolihy tenkozobé
(jen jedno podezření). Přesto projekt, jehož
součástí je také vytvoření speciální skupiny
odborníků, která by měla být v případě každého
nálezu neprodleně informována, pokračuje. V
budoucnosti by bylo dobré zkoumat, jaký vliv
mohly na k. tenkozobou mít změny v početnosti
na jejich hnízdištích žijícího rovnokřídlého
hmyzu. Právě rovnokřídlí tvoří hlavní potravu
zkoumaného bahňáka a je reálně možné, že jejich
úbytek by mohl mít spojitost s jeho vymíráním.
Podobný jev je dobře známý u její blízké příbuzné
kolihy severní (Numenius borealis) (SIMON et al.
2009).
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Nelze odhadnout, zda všechny rozvíjející se snahy
přinesou nějaký úspěch. Stejně jako nelze
odhadnout ani blízkou budoucnost kolihy
tenkozobé. V obou případech nám zbývá jen se
snažit a doufat.
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Expedice „Slender-billed Curlew“
Kuba Vlček
Na počátku tohoto roku (2010) se tři členové
SVOBu zúčastnili mezinárodní bahňákářské akce:
hledání kolihy tenkozobé (Numenius tenuirostris),
Slender-billed Curlew search. Tento projekt
britské RSPB si dal za cíl po dlouhé době nalézt
zbývající fragment zdecimované populace tohoto
nesmírně ohroženého, možná vyhynulého ptáka z
řádu bahňáků. Po nalezení jedince daného druhu
měla následovat jeho analýza, instalace vysílačky
a následné vypuštění. Avšak na tuto část ještě
nepřišlo, protože koliha tenkozobá nebyla
nalezena naší, ani jinými expedicemi, které byly
vyslány do všech zemí možného zimoviště kolih
(tým z Maroka má na kontě možné pozorování
kolihy tenkozobé, ale toto pozorování nebylo
potvrzeno).
Česká expedice byla vedena do Egypta, kde
pátrala po čtrnáct dní (1. 1. – 14. 1. 2010) na
vhodných lokalitách dolního Egypta (delta Nilu) a
Sinaje. Pátrání bylo ztíženo mnoha faktory. Uvedu
malý výčet: v Egyptě opravdu málokdo rozumí
anglicky a to zvlášť na venkově a i když jim bylo
vysvětleno arabskou řečí co jsme zač a co děláme,
nedokázali pochopit. Téměř všude po nás vojáci
chtěli doklady (hlavně Sinaj) a mnohdy jsme byli
bezdůvodně z místa vyhnáni. Problém byly i velmi
otravné dětské bandy, s deseti uřvanými spratky v
patách se ornitologie dělá těžko. A důvodem všech
těchto peripetií bylo asi to, že v Egyptě je
ornitologie/birdwatching veřejně neznámý. Ale
většina pro nás neřešitelných problémů byla někdy
i hladce urovnána a vyřešena naší průvodkyní,
hostitelkou a ornitologem Mary Megalli. Hlavním
cílem byla tedy koliha tenkozobá, ale pátrání po ní
by mnohý neodlišil od obyčejného birdwatchingu
se zaměřením na vhodné lokality (jezera,
mokřady, pobřeží) s tím rozdílem, že při nalezení
čehokoliv kolihu připomínajícího, jsme velice
zpozorněli. Tento stav však nepřicházel často,
neboť jsme kolih velkých v průběhu celé expedice
nenapočetli více, než byl jejich maximální počet
na podzim roku 2009 na rybníce Bezdrev.

K průběhu, navštíveným lokalitám a
hlavně pozorovaným druhům.
Po příjezdu jsme měli jeden den na
aklimatizaci a tento den jsme strávili na pobřeží
Rudého moře pozorováním v místě obvyklých, pro
nás však velmi zajímavých druhů. Mezi nimi
hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis),
vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis), volavka
rusohlavá (Bubulcus ibis), pěnice bělohrdlá
(Sylvia melanocephala), racek bělooký (Larus
leucophthalmus), ale i třeba náš slavík modráček
(Luscinia svecica), nebo bramborníček černohlavý
(Saxicola torquatus). Další den jsme již strávili
přejezdem na jednu z klíčových oblastí našeho
průzkumu do Wadi Natrun, kde jsme pátrali 5 dní.
Jedná se o soustavu devíti vysoce zasolených jezer
ležících pod úrovní moře. Jezera jsou z velké části
vysušená a proto nehluboká s rozsáhlejšími
mělčinami, na kterých nacházejí vhodné prostředí
hlavně zimující, ale i rezidentní bahňáci. A jejich
stavy jsou zde úctyhodné. Nejpočetnějším druhem
v této oblasti je jespák malý (Calidris minuta), na
jednom jezeře jsme pozorovali hejno čítající
kolem 3000 jedinců. Čejky trnité (Vanellus
spinosus) jsou všudypřítomné, dají se nalézt jak na
břehu, tak i dále od vody, podél komunikací.
Častým bahňákem rodu tringa je vodouš rudonohý
(Tringa totanus), počet pozorovaných se
pohyboval okolo 150 jedinců, následován
vodoušem štíhlým (Tringa stagnatilis), několika
vodouši kropenatými (Tringa ochropus) a
bahenními (Tringa glareola). Dalším obvyklejším
pozorováním jsou bekasiny otavní (Gallinago
gallinago), jespáci obecní (Calidris alpina) a
jespáci bojovní (Philomachus pugnax). Z rodu
charadrius je nejčetnějším kulík africký
(Charadrius pecuarius), počet pozorovaných
jedinců byl okolo 180, ale počty kulíků písečných
(Charadrius hiaticula) ani kulíků mořských
(Charadrius alexandrinus) nejsou výrazně nižší. Z
exotičtějších bahňáků jsme na jezerech Wadi
Natrunu pozorovali kolem 100 tenkozobců
opačných (Recurvirostra avosetta) a 150 pisil
čáponohých (Himantopus himantopus). Cenným
pozorováním byly dvě slučice zlaté (Rostratula
benghalensis), které se mihly v rákosovém porostu
jednoho z jezer. V oblasti jsme krom bahňáků
pozorovali volavky vlasaté (Ardeola ralloides),
rusohlavé a nejpočetnější stříbřité (Egretta
garzetta), čápy černé (Ciconia nigra) sedící v
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poušti v blízkosti jezer, nad vodou poletující
stovky vlaštovek obecných (Hirundo rustica
savigni) s červenou spodinou těla, racky
tenkozobé (Larus genei), rybáky bahenní
(Chlidonias hybridus), časté samice motáka
pochopa (Circus aeruginosus) a několik luňců
šedých (Elanus caeruleus). No a kolih velkých
(Numenius arquata) jsme na jezerech Wadi
Natrun viděli všeho všudy tři! Po všech pět dnů
pátrání ve Wadi Natrun, jsme přespávali v
Alexandrii. A když zbyl čas a energie hledali jsme
nejen bahňáky i zde. Na pobřeží Středozemního
moře jsme viděli kulíky pouštní (Charadrius
leschenaultii) a rybáky severní (Sterna
sandvicensis). A nejzajímavějším habitatem byla
ruderální plocha s rozestavěnými budovami za zdí
vedle našeho apartmánu, kde každý večer tokal
dytík úhorní (Burhinus oedicnemus), na střeše
sedával sýček obecný (Athene noctua) a prolétala
sova pálená (Tyto alba).
Následovalo pátrání v oblasti severního pobřeží od
Alexandrie po Port Said. V této oblasti je několik
velkých jezer, která jsou však velice těžko
přístupná a při našem pátrání byla většina těchto
jezer na plném stavu vody. Nejzajímavější byly
občas i rozsáhlejší dešťové louže (po celou
expedici nespadla ani kapka, tato voda byla z
dřívějších srážek) a chovné nádržky na ryby.
Přímo severní pobřeží Středozemního moře je v
neobydlených (zajímavých) částech nepřístupné.
Je vedeno jako pohraniční linie obsazená
vojenskými silami, kde je vstup zakázán. I když
zde nějaké informační cedule prakticky nejsou, na
přístupové cestě (a těch není mnoho) jsme byli
vždy vyhnání pryč z restricted area. Jedinou
možností bylo pobřeží ve městech nebo průvodce
s povolením ke vstupu. Obě dvě možnosti jsme
částečně využili. Průvodce nám na jeden den
dělala Basma Sheta, jedna z mála vědecky
aktivních ornitologů v Egyptě. Avšak části
pobřeží, na které jsme se dostali, byly vhodné
spíše pro pozorování rackovitých, z těch méně
obvyklých jsme viděli rybáka lessonova (Sterna
bengalensis) u New Damietty a dále racky
černohlavé (Larus melanocephalus), tenkozobé,
chechtavé (Larus ridibundus) a bělohlavé (Larus
(někteří poddruhu armenicus) michahellis ). Často,
ale ne ve velkých počtech podél pobřeží poletovali
rybáci severní. Z bahňáků na pobřeží jsme
pozorovali dva jespáky písečné u Port Saidu, sedm
dytíků afrických (Burhinus senegalensis) západně
od města New Damietta.Obvyklé bylo pozorování

kulíků písečných a mořských a také jespáků
malých, kulíci afričtí už zde zcela chyběli. Ale
většina bahňáků této oblasti byla pozorována na
vnitrozemských lokalitách, hlavně v okolí
komunikace spojující Alexandrii a Port Said. Zde
nejčetnější byli jespáci malí, kteří obsadili každou
i menší louži. Obvykle se vyskytující z vodoušů
byl pouze vodouš rudonohý, na několika
lokalitách doprovázen vodoušem štíhlým. Častá
byla hejna pisil čáponohých (v tomto úseku
celkem 400 jedinců) a jedno hejno tenkozobců
opačných o 120 jedincích. Hezké bylo pozorování
200 odpočívajících kulíků zlatých (Pluvialis
apricaria) při západu slunce. Čejka trnitá nebyla
tak častá jako ve Wadi Natrun. S velkým štěstím
se podařila najít slučka malá (Lymnocryptes
minimus) v blízkosti rozsáhlého jezera Manzala.
No a kolih velkých v tomto transektu, všeho všudy
jeden jedinec! Z ptáků nebahňáků byl pozorován
nám
neobvyklý
rákosník
Hemprichův
(Acrocephalus stentoreus) a cistovník rákosníkový
(Cisticola juncidis), z rákosových a ostřicových
porostů se neustále ozývaly prinie půvabné
(Prinia gracilis) a pro tuto oblast byl velmi
typický rybařík jižní (Ceryle rudis). Již typicky
byl přítomen náš slavík modráček.
A poslední etapou v průzkumu možných zimovišť
kolih bylo Sinajské pobřeží, kam jsme se kvůli
vojenské podezřívavosti dostali až na druhý pokus.
Tedy 10. 1. 2010 projíždíme pod Suezským
průplavem a dostáváme se na Asijský kontinent s
vidinou mnoha kolih na pobřeží Rudého moře. Ale
je zde zase problém se k cíleným místům dostat,
cesta se povětšinu klikatí dále od pobřeží a když se
občas přiblíží k modré hladině, pobřeží je zrovna
nezajímavé. Možností, kterou jsme často využívali
k dosažení pobřeží, byla buď nějaká ubytovací
zařízení, ke kterým vedly z hlavní silnice odbočky
nebo rybářské osady. Sinajský poloostrov jsme
projeli od Suezu podél západního pobřeží, od
kterého jsme se přehoupli přes St. Catarinu na
východní stranu poloostrova a dojeli jsme až do
Sharm el Sheiku, kde jsme pár nocí zůstali. Na
západním pobřeží cestou dolů jsme bahňáků moc
nenašli, pouze několik kulíků mořských a dalších
neurčených. Převládalo pozorování rackovitých,
ale těm jsme se až tak nevěnovali. Často přelétal
rybák velkozobý (Sterna caspia) a občas se ukázal
rybák Lessonův. V St. Catarině jsme strávili jednu
noc a ráno jsme jen narychlo vyběhli do hor s
místním rangerem a bylo to velice příjemné
zpestření. Mezi balvany se mihly koroptve arabské
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(Ammoperdix heyi), po skalách poskakovali
skřivani pouštní (Ammomanes deserti) a bělořiti
saharští (Oenanthe leucopyga). A téměř pod horou
Sinaj se nám ukázali i hýlové sinajští (Carpodacus
synoicus) s orebicemi čukar (Alectoris chukar).
Ale protože ve skalách se kolihy hledají těžko,
urychleně jsme jeli do Sharmu, kde jsme po tři
dny, už tedy trochu úspěšněji pátrali po kolihách.
Smysluplné pozorování bylo v rezervaci Nabak,
která leží východně od Sharmu a na jejím území se
nacházejí mangrovové porosty. Mimo racky
popelavé (Larus hemprichii), volavky západní
(Egretta gularis) a volavky proměnlivé (Butorides
striatus) naši pozornost upoutaly hlavně dvě
kolihy velké! Desítka kulíků písečných a
mořských, konečně taky jeden ústřičník velký
(Haematopus ostralegus), kameňáčci pestří
(Arenaria interpres), několik vodoušů rudonohých
a jespáků obecných. Další zajímavou lokalitou
byly odkalovací nádrže severně od Sharmu, kde se
shromažďovali čápi bílí (Ciconia alba) a taky
jeden jeřáb popelavý (Grus grus). Nechápu, proč
se shromažďovali právě zde, neboť voda byla
jedovatá a mnoho čápů zde skončilo svou pouť. Z
bahňáků nás zde překvapila čejka chocholatá
(Vanellus vanellus) no a dále vodouši rudonozí,
kulík bledý (Pluvialis squatarola) a pisíci obecní
(Actitis hypoleucos), ti už nás tolik nepřekvapili.
Následovala pátrací akce v národním parku Ras
Mohammed, který ochraňuje hlavně rozsáhlé
korálové útesy a je to ten nejjižnější cíp
Sinajského poloostrova. Bahňáků zde nebyly
velké počty, ale území to bylo na kolihy v rámci
možností bohaté. Na rozsáhlém, odlivem
obnaženém dně moře nebylo těžké najít 7 kolih
velkých a jednu malou! Bohužel žádná z nich se
svými proporcemi neblížila kolize tenkozobé. V
jižnější části byly ještě dvě další kolihy malé a
jedna velká! Pak zde byli jespáci obecní a kulíci
píseční, mořští i bledí. Po celé rezervaci byli k
zastižení kulíci pouštní. Volavka západní na
mělčině svým poskakováním sem a tam lovila
ryby, prolétl orlovec říční a na pobřeží seděli racci
tenkozobí s kormorány velkými (Phalacrocorax
carbo).
Následoval poslední den pátrání po kolize
tenkozobé, paradoxně to byl den, kdy jsme kolih
velkých našli stejný počet jako za celou expedici.
Naše cesta vedla z Sharmu podél západního
pobřeží, ale přímo k němu jsme se dostali pouze
čtyřikrát i když by stálo za mnohem podrobnější
průzkum. Pobřeží bylo typicky obsazeno

vojenskými patrolami a přístup byl možný zase jen
přes opuštěné destinace nebo rybářské osady. Na
prvních třech místech byla mořská linie striktně
ukončena pláží, proto zde z bahňáků byli pouze
kulíci mořští a píseční a to pouze jednotlivci. Na
jedné z písečných pláží se nám podařilo vidět pár
bělořitů černohřbetých (Oenanthe lugens). A
poslední lokalita byla opravdu výživná. Jednalo se
o plytké moře s několika ostrůvky a kosami, kde
na pobřeží byly v této době opuštěné hotely. Za
naší přítomnosti zrovna probíhal odliv, kdy moře
odkrylo své dno několik kilometrů od pobřeží. A
ve vzniklých mělčinách hledalo potravu přibližně
7000 ptáků (celou lokalitu jsme nestihli probádat,
je dost pravděpodobné, že je číslo podhodnoceno).
Nejpočetnější byli rackové, kteří tvořili více než tři
čtvrtiny celkového počtu, z nich byl nejčetnější
racek bělooký. 300 racků tenkozobých, rackové
bělohlaví, dvacítka chechtavých a dva rackové
velcí (Larus ichthyaetus). Dále rybáci severní,
Lessonovi a jako vzácnost rybák chocholatý
(Sterna bergii). Kolih velkých se v lagunách
brouzdalo 17! Z žádné z nich jsme však kolihu
tenkozobou neudělali. Následoval by výčet všech
ostatních bahňáků, ale uvedu jen ty zajímavé, jako
např.: dva břehouši černoocasí (Limosa limosa),
desítka ústřičníků a dva vodouši štíhlí. Tato
lokalita by zasloužila o dost větší pozornost, než
jsme jí věnovali, avšak čas byl neúprosný, protože
odjíždíme a další den odlétáme do mrazivého
Česka.
Kolihu tenkozobou jsme tedy nenalezli, ale
myslím si, že z tohoto důvodu by expedice neměla
být zatracována, rozhodně to nebyl bezvýznamný
výlet několika birdwatcherů. Minimálně jsme
nalezli lokality, na nichž je smysluplné po
kolihách pátrat a kde je to zcela zbytečné.
Všechny
naše
výsledky
byly
zaslány
koordinátorům tohoto projektu a poslouží
následujícím expedicím při dalším pátrání. Je
velmi nasnadě mít teď pesimistické mínění
ohledně záchrany kolihy tenkozobé, avšak někteří
stále věří a jsou i ti, kteří v tomto směru něco
podnikají.
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Dytík africký, New Damietta.

Kulík africký, Wadi Natrun.
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Wadi Natrun, jedno z jezer.

Severní pobřeží, vojenské území.
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Abstrakt Monitoring delty
Saemangeum, Korea 2006-2009
Lucie Fuchsová
Desítky let politiky zúrodňování a využití
půdy vedla k degradaci více než poloviny
zaplavovaných nížin v Korejské republice.
Největší
rekultivační
projekt
je
oblast
Saemangeum, které postupně změní celou oblast
ústí řek Dongjin and Mangyeong 40 tis. ha
záplavových nížin, mokřadů a mořských mělčin
do obrovského vodního rezervoáru a díky 33 km
dlouhé hrázi i půdu pro zemědělské i komerční
využití. Oblast Saemangeum je již deset let
označena jako velmi významná lokalita pro
migraci nejen mořských ptáků v Jižní Koreji a
patří mezi nejdůležitější migrační zastávky v celé
oblasti Žlutého moře. Seamangeum coby
produktivní oblast byla schopna zajistit potravu
pro více jak 20.000 obyvatel a také pro několik set
tisíc protahujících ptáků.
Přesto byli zastánci projektu vodní nádrže v
Saemangeu schopni tuto stavbu prosadit s tím, že
tento projekt bude šetrný k přírodě a migrující
ptáci budou mít možnost se při migračních
zastávkách přesunout do přilehlých mokřadů a
nížin.
V roce 2006 vznikl program pro monitoring ptáků
v oblasti Saemangeum (SSMP) díky iniciativě
organizací Birds Korea a Australasian Wader
Studies Group (australoasijská skupina pro
výzkum bahňáků). Cílem SSMP bylo sledování,
záznam a prezentace změn početnosti během
severní migrace (duben, květen) v roce 2006 2008 v Saemangeum a v přilehlé oblasti zálivu
Gomso a ústí řeky Geum (dohromady označovaná
jako oblast výzkumu SSMP). SSMP spolupracuje
s australskou organizací pro monitoring migrace v
oblasti Žlutého moře (Monitoring Yellow Sea
migrants - MYSMA) a údaje byly doplněny o
celonárodní monitoring mořských ptáků v
Korejské republice v květnu 2008.
Jenom v Saemangeu
skupina SSMP
zdokumentovala pokles o 137.000 ptáků a snížení
početnosti u 19 nejpočetnějších druhů během 2 let
(2006 – 2008). V celé sledované oblasti SSMP
byl zaznamenán úbytek o téměř 100.000 ptáků
včetně 90.000 jespáků velkých (Calidris

tenuirostris).
U dalších devíti druhů byl
zaznamenán citelný pokles o 30 %, včetně kriticky
ohroženého jespáka lžícozobého (Eurynorhynchus
pygmaeus). Nebyl nalezen žádný důkaz o tom, že
by se ptáci, kteří ubyli na území Saemangeum a v
celé oblasti v projektu SSMP, přesunuli na jiná
území v rámci Korejské republiky. Získaná data
spíše poukazují na trend poklesu početnosti mnoha
druhů v průběhu několika desetiletí. Dále
australská skupina MYSMA ( monitoring migrace
přes Žluté moře) odhalila velké snížení početnosti
populace jespáka velkého v oblasti zimování v
Austrálii, pravděpodobně v souvislosti se
změnami v Saemangeu. Provedené analýzy
naznačují možný úbytek až o 20 % způsobený
necitlivým rekultivačním zásahem v této oblasti.
SSMP proto doporučuje obnovení záplavových
zón v Saemangeum a zdůraznila potřebu důsledné
ochrany dalších důležitých ptačích oblastí, jakož i
IBA oblastí ( Important Bird Areas), ustanovenou
v zákoně a pod ochranou Ramsarské dohody a
Dohody o biodiversitě. Mezi další návrhy patří
ochrana této oblasti a zastavení jakýchkoliv
dalších zásahů a přeměny na zemědělskou půdu a
též zařazení delty řeky Geum mezi území pod
ochranou Ramsarské dohody.

Originál:
Moores N., Rogers D.,Kim R-H. , Hassell C.,
Gosbell K., Kim S-A & Park M-N. 2008: The
2006-2008 Saemangeum Shorebird
Monitoring Program Report, Birds Korea
publication, Busan.
Bude v celkovém rozsahu 37 stránek
zpřístupněn v PDF formátu na webových
stránkách SVOB
Překlad článku Hybrid shorebirds z knihy
Richarda Chandlera: SHOREBIRDS OF THE
NORTHERN HEMISPHERE, London 2009
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Křížení bahňáků
Nacházelová Martina
Kříženci bahňáků jsou skutečně poměrně
vzácní, ale objevují se a to je příležitost, jak se
setkat s neznámým ptákem. Obvykle mají kříženci
zbarvení, velikost, tvar a možná také hlasový
projev se znaky po obou rodičích, takže je možné
uhodnout, jakého druhu jeho rodiče byli. V
kontextu křížení jsou však obvykle používána
přídavná jména ‚zjevný‘ a možný‘, protože ve
volné přírodě a bez molekulárních studií
dotyčného jedince je obvykle nemožné s jistotou
určit rodiče ptáka se smíšenými znaky různých
druhů.
Zprávy o křížení mezi bahňáky se zdají být
omezeny jen na několik skupin: ostnáky,
ústřičníky, pisily, tenkozobce, ouhorlíky, kulíky
rodu Pluvialis, čejky a jespáky rodu Calidris. Je
zajímavé, že neexistuje žádný záznam o
pozorování kříženců mezi vodouši (rodu Tringa)
nebo jim příbuznými druhy. Možné křížení mezi
ostnákem trnitým a jihoamerickým na Costa Rice
a v Panamě je diskutováno v případě jednoho
ostnáka, původně určeného jako ostnák trnitý. V
tomto případě může být přírodní variabilita
zbarvení a dalších znaků pravděpodobně
vysvětlena postulovaným křížením. Dlouho byla
předpokládána hybridizace mezi ústřičníky,
zejména mezi ústřičníkem dlouhozobým a
západním z Ameriky, ale aktuální výzkumy
ukazují, že tyto dva druhy, které jsou jednoznačně
blízce příbuzné, mohou být ve skutečnosti
různými barevnými varietami stejného druhu,
takže ptáci se znaky obou těchto variet nejsou
skutečnými hybridy.
Tzv. „zlatí kulíci“ jsou další obtížnou skupinou.
Kulík hnědokřídlý a kulík pacifický jsou
nepochybně blízce příbuzné druhy. Nicméně
nebyly nalezeny žádné případy smíšených párů
těchto dvou druhů i přes intenzívní terénní
výzkum v současných letech, ale jedinci buď se
smíšenými nebo s nejistými znaky jsou čas od
času spatřeni. Takže není jasné, jestli skutečně
dochází ke křížení mezi těmito dvěma druhy nebo
ne. Existují také zprávy o nálezu možných
kříženců mezi kulíkem pacifickým a kulíkem
zlatým z oblastí společného výskytu obou druhů;
opět je ale třeba znát více informací. Objevila se i

zpráva o smíšeném páru kulíka hnědokřídlého a
kulíka bledého.
Mezi čejkami bylo zjevné křížení zaznamenáno
pouze mezi čejkou trnitou a běločelou v Africe.
Nicméně existuje množství záznamů o křížení
různých druhů jespáků rodu Calidris; je více zpráv
o křížení těchto ptáků než o křížení všech
ostatních rodů bahňáků dohromady. To zahrnuje
nejznámějšího hybrida, jespáka Coxova (Calidris
paramelanotos), na němž byla provedena
molekulární analýza, která ukázala, že je téměř
jistě křížencem samce jespáka skvrnitého a samice
jespáka
křivozobého.
Množství
údajných
pozorování jespáka Coxova je překvapující.
Většina hlášení pochází z jihovýchodní Austrálie,
s četností asi pětkrát za rok.
Další dobře známý hybrid je jespák, kterého
můžeme česky provizorně nazvat jespákem
Cooperovým (Calidris cooperi). O původním
exempláři nalezeném na Long Islandu v New
Yorku roku 1833 se myslelo, že jde o právoplatný
druh a byl popsán v roce 1858. Nyní byl jeho
případ přehodnocen a došlo se k závěru, že jde
pravděpodobně o křížence jespáka křivozobého a
klínoocasého. Je velmi podobný jespáku Coxovu,
jak se dalo čekat s ohledem na jeho původ. Jespák
Cooperův byl taktéž hlášen z jihovýchodní
Austrálie.
Zdá se, že existují dvě hlavní situace, kdy dochází
ke křížení mezi bahňáky ve volné přírodě. První
nastává, když se izolovaní jedinci jednoho druhu
nacházejí v tradičním areálu jim blízce příbuzných
druhů. Jedním takovým příkladem je čejka trnitá,
která se pravidelně kříží s čejkou běločelou v
centrální Keni. Čejka trnitá je zde v nejjižnějším
extrému svého areálu, ale čejky běločelé jsou tu
relativně běžné. Další možné případy kříženců
spadajících do této kategorie zahrnují i několik
ptáků hlášených z pobřeží Kalifornie, o nichž se
předpokládá, že by mohli být kříženci pisily
karibské a tenkozobce amerického. V Anglii byl
roku 1990 viděn pisík obecný, jak se páří s
pisíkem americkým. I tento pár mohl zplodit
hybridy právě za výše popsaných okolností.
Druhá hlavní situace kdy dochází ke křížení
nastává tam, kde jsou bahňáci zvyklí se velmi
rychle párovat. Toto je asi případ většiny jespáků
rodu Calidris, o kterých se domníváme, že se
vzájemně kříží. Například jespák tundrový,
skvrnitý, klínoocasý a jespák plavý jsou všechno
druhy polygynní a promiskuitní a spadají do této
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kategorie. Další „chvatně se párující“ druh je i
jespák křivozobý. Tito ptáci jsou taktéž polygynní.
Samci vábí co nejvíce samic během relativně
krátkého období před rychlým odletem z hnízdišť
koncem června. Samci se nepodílejí na inkubaci
ani na výchově mláďat. Není těžké si představit,
že v této krátké době kvapného hledání partnerky
mohou být samci zmateni se samičkou kterého
druhu se vlastně páří. Není také nemožné, že
pozdě v hnízdní sezóně samička nemůže najít
žádného samečka vlastního druhu, se kterým by se
mohla spářit a tak se může se stát, že vyvede
mláďata s někým jiným. Jespáci šedí mají zvláštní
systém párování, spočívající v rychlém vyhledání
partnera a nakladením vajec do více hnízd. Samice
snáší dvě nebo více snůšek v rychlém sledu k
inkubaci jednomu nebo více samcům a sama pak
sedí na posledním hnízdě. Toto je adaptace k
maximalizaci produkce mláďat během krátkého
arktického léta a vede k situaci, která může
vysvětlit výskyt hybridů jespáků šedých a malých.
Tento možný scénář hnízdění by odpovídal i
podobné strategii ‚dvojitého hnízdění‘ jespáka
malého, jehož samice snášejí vajíčka do dvou
hnízd, přičemž jednu snůšku inkubuje ona a
druhou samec.
Je jasné, že křížení je neobvyklé mezi
monogamními druhy, takže pravděpodobně není
až tak překvapující, že dosud nebyly objeveny
žádné případy hybridizace mezi monogamními
vodouši.

našli,po přiblížení celé hejno 35 ex. vzlétlo a
předvádělo svou leteckou akrobacii v sevřeném
hejnu. Tu nás upoutal jeden atypicky vybarvený
jedinec,ruční a loketní letky v obou křídlech byly
zbarveny bíle, symetricky jako podle šablony.
Pokus o přiblížení na vzdálenost potřebnou k
fotodokumentaci několikrát selhal . Škoda, tak
nám zůstala pouze vzpomínka v našich myslích.
Zřejmě se jednalo o částečný albinismus.
Pozorování se odehrálo v KV 6250.

Kulík s melírem?
Roman Muláček
Vážení přátelé, chci se s vámi podělit o
jedno,myslím zajímavé pozorování . 1.3.2008, v
době kdy nad celou republikou zuřil orkán EMMA
,jsem na pozvání J.Veselého vyrazil do Obořiště
na Příbramsku zkontrolovat rozsáhlé neposečené
pole vojtěšky,kde Pepa několik dní avizoval
tokajícího samce kalouse pustovky a my chtěli
zjistit,zda se mu jarním vzduchem vzbouřily
hormony před cestou na severněji položená
hnízdiště a nebo u nás po několika desetiletích
došlo k zimnímu zahnízdění tohoto druhu.Cestou z
Příbrami bylo první zastávkou rozsáhlé oraniště u
Rosovic(PB) .Zde se zdržovalo 450-500 ex. čejky
chocholaté a 25.2. zde Pepa viděl i kulíky zlaté.
Ti byli cílem naší zastávky.Taky jsme je zde
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Fotopříběh: nahlédnutí do
kuchyně ústřičníků II
Pavel Ondra
Při pozorování obou ústřičníků
jsem si připadal jako na
hokejovém utkání a přemýšlel co
tam ti dva asi mají.
Po chvíli mně bylo vše jasné, když
se na scéně objevila tato malá,
ještě ochmýřena nádhera.
Tento půvabný tvoreček však
nedostal čas ani na pořádné
rozhlédnutí a po 15 vteřinách
následovala ukázka, jak se to dělá,
aby se přežilo.
Následuje povel, aby to zkusil
sám.
Nedalo
to
mnoho
přemlouvání, všeho všudy 2
vteřiny.
První
pokus
vypadal
dost
symbolicky (3 vteřiny) a výsledek
tomu odpovídal, ale k čemu by
tady byli starostliví rodiče, kdyby s
tím aspoň ze začátku nepomohli.
Celá „výuka“ až do polknutí
potravy mládětem trvala jednu a
půl minuty.
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