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Tento zpravodaj vzniká v elektronické verzi předně pro členy SVOB. Jeho formální a grafickou 

stránku upravili V. Kubelka a M. Nacházelová, jazykovou korekturu provedl P. Ondra.  
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Slovo úvodem 

  Vojtěch Kubelka 

       Přeji pěkný den všem členům SVOB a 

příznivcům bahňáků! Průtah čejek chocholatých 

naším územím téměř vrcholí, bahňákářská sezóna 

co nevidět propukne v plném proudu a to je ten 

správný čas, aby vyšlo nové číslo zpravodaje 

Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR – 

Vanellus 7. Loňský zpravodaj nám nastavil 

„vysokou laťku“, kterou jsme se snažili udržet i 

v tomto roce. Nakolik se nám to povedlo bude 

záležet na vašem posouzení. Číslo je to opět nabité  

a se 17 příspěvky od 12 ornitologů na 110 

stránkách časopisu je zatím nejrozsáhlejší. Všem 

přispěvatelům upřímně děkuji. Těším se, až 

jednou budu muset zmenšit písmo v obsahu, aby 

se počet příspěvků Vanellusu vešel na tradiční 

druhou stránku našeho zpravodaje .        

        Je zde jistě na místě poznamenat, že 

elektronický zpravodaj Vanellus je zahrnut jako 

plnohodnotná publikace v české přírodovědecké 

bibliotéce: www.biblioteka.cz. Zde je možné 

podle klíčových slov dohledat potřebný článek 

z kteréhokoliv čísla našeho zpravodaje (Vanellus 

je již plně indexovaný), stejně jako všechny 

zpracované citace k hledanému taxonu. Používání 

české přírodovědné bibliotéky lze jenom 

doporučit, stejně jako publikování ve Vanellusu. 

Vaše články budou kdykoliv dohledatelné a 

dalším zájemcům k dispozici. 

       Od vydání Vanellusu 6 se stala řada událostí, 

které stojí za zmínění. V září 2011 jsem se 

zúčastnil mezinárodní bahňákářské konference 

IWSG ve Skotsku a opět se potvrdila dobrá tradice 

těchto přátelských setkání s téměř rodinnou 

atmosférou. Naši skupinu jsem reprezentoval s 

výsledy celostátního monitoringu čejek 

chocholatých v ČR v roce 2008. Škoda, že se této 

akce žádný další člen SVOB nezúčastnil. Tento 

rok se koná konference ve druhé polovině září ve 

Francii, což je o něco blíže, tak by bylo jenom 

dobře, pokud bychom tam měli své zástupce. 

Členové SVOB se po jarním čejkování sešli ve 

větším počtu až na říjnové celostátní ornitologické 

konferenci v Mikulově. Tam zazněly přednášky 

týkající se bahňáků a byl prezentován i poster 

s ukázkou dat, která se dají získat z faunistické 

databáze SVOB. Vzhledem k tomu, že pro řadu 

členů SVOB není možné se každoročně 

dopravovat na podzimní schůzi do jižních Čech, 

využili jsme příležitosti setkání ornitologů 

v Mikulově a „předschůze“ SVOB proběhla již 

tam. Uskutečnila se ve dvou fázích. Ta první se 

vtěsnala do nabitého programu konference a o 

polední přestávce jsme měli možnost promítat na 

plátno v malém sále. Druhá fáze, večerní, 

proběhla již v mnohem neformálnějším duchu 

v jedné z hospůdek pod zámkem. V Mikulově se 

řešily téměř identické záležitosti jako na členské 

schůzi o týden později na Blatci zejména proto, že 

se obou akcí zúčastnili převážně jiní členové 

SVOB. O průběhu členské schůze informuje 

podrobně její zápis. Další stránky jsou tradičně 

věnovány bahňákářskému víkendu na jihu Čech, 

který se vydařil po všech stránkách. 

       Těžiště našeho zpravodaje tvoří, jako 

obvykle, výroční zprávy o činnosti jednotlivých 

členů SVOB. Tato část zpravodaje je letos 

výjimečná tím, že obsahuje příspěvky od všech 

našich 43 členů. Byl bych rád, aby se tento stav 

udržel i nadále a to s co nejmenší intenzitou 

urgencí o zasílání zpráv členů z mé strany. 

Členská základna se od loňského roku mírně 

obměnila. Několik nejméně aktivních členů 

SVOB se dobrovolně stalo „příznivci bahňáků“ a 

přibyli 4 noví členové. Velikost členské základny 

tedy zůstává stejná jako před rokem.  

       Následující článek shrnuje kroužkovatelskou 

aktivitu bahňákářů v roce 2010. Oproti 

předešlému roku došlo k výraznému zlepšení 

v počtu kroužkovanců. Navíc přibyly dva druhy 

bahňáků, kterým byl na území ČR nasazen 

kroužek vůbec poprvé. Na dalších stránkách jsou 
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z faunistické databáze SVOB prezentovány 

souhrnné údaje o průtahu jespáka malého a 

jespáka šedého v ČR. Ta se zásluhou Michala 

Pakandla stává stále robustnější faunistickou 

databází a počet záznamů se rychle blíží číslu 

20 000. V dalším příspěvku jsou diskutovány 

články o potravě vodouše kropenatého a bekasiny 

otavní, doplněné několika fotografiemi bezobratlé 

kořisti bahňáků.  

       Přehradní nádrž Rozkoš není „Mekkou“ 

pouze pro bahňákáře, ale pro všechny, kdo mají 

chuť vidět nějakého neobvyklého opeřence. Na 

této lokalitě mohou být často úspěšní. Jarda Vaněk 

zpracoval svá rozsáhlá pozorování bahňáků z této 

lokality, po jednotlivých druzích porovnal 

rozdílné roky 2010 a 2011, a připojil autentické 

fotografie. Věřím, že řada čtenářů bude 

překvapena zjištěním, že máme v ČR lokalitu 

s pravidelným výskytem kameňáčků pestrých či 

jespáků rezavých. Stať faunistických příspěvků 

zakončuje článek o kroužkování bahňáků v roce 

2011 na Břeclavsku. Počet 585 okroužkovaných 

jedinců 19 druhů bahňáků svědčí o tom, že se 

jednalo o vydařenou a plně využitou sezónu. 

       Následující tři články jsou věnovány čejce 

chocholaté. První z nich je výzvou a zároveň 

metodikou pro mapování hnízdišť čejky na území 

ČR v letošním roce. Jedná se o akci, která si klade 

za cíl kromě jiného podchytit co nejvíce 

aktuálních čejčích hnízdišť. Tato hnízdiště by 

mohla figurovat v seznamu vhodných lokalit pro 

agro-environmentální opatření na orné půdě pro 

čejku chocholatou. Z tohoto programu by 

neprofitovala pouze čejka, ale i celá řada dalších 

ubývajících organismů zemědělské krajiny. 

Metodika je oproti roku 2008 jednodušší a 

vkládání údajů formou on-line formuláře je 

mnohem elegantnější. Popis naleznete od stránky 

57. Doufám, že není potřeba příliš zdůrazňovat, že 

zapojení členů SVOB do tohoto našeho letošního 

vlajkového projektu je nanejvýš žádoucí, ba přímo 

povinné :-D. Dovoluji si také vyhlásit drobnou 

soutěž o co nejvyšší počet kvalitně popsaných 

čejčích hnízdišť v období od 20.3. do 2.5. 2012. 

Cena bude hodnotná a já, přestože se budu snažit 

zmapovat co nejvíce lokalit, budu mimo pořadí. 

Tak je to na Vás! Pokud můžete, šiřte informaci o 

mapování čejek i mezi své kamarády a napomozte 

tak propagaci této akce s významným 

ochranářským dopadem. 

       Druhý článek se týká přímé ochrany čejčích 

hnízd, tedy účinné metody jak zabránit zničení 

čejčích snůšek zemědělskou technikou do té doby, 

než nabude platnosti vhodné agro-environmentální 

opatření. Jedná se o činnost výrazně náročnější, 

než mapování hnízdišť a počítá se zapojením 

zkušenějších a maximálně zodpovědných 

ornitologů. Třetí výzva se týká tradiční akce 

„Čejkování“ na jihu Čech pod taktovkou Mirka 

Ešuse Šálka. Kromě této akce letos proběhne ještě 

druhé Čejkování podobného charakteru, ale ve 

východních Čechách v okolí Hradce Králové 

v termínu 7. - 8. 4. 2012. Kdo by měl zájem, tak se 

nám s předstihem ozvěte. Všichni jste zváni.  

       Vanellus 7 uzavírají 4 rozsáhlejší fotografické 

příspěvky zabývající se pozorováním bahňáků 

z různých koutů světa. Dan Křenek popsal svůj 

rok bahňákáře ze střední Evropy, Petr Líbenek se 

podělil o exotické zážitky a fotografie z Nového 

Zélandu a Pavel Ondra se zaměřil na přírodu delty 

Dunaje (kde trocha obecnějších poznámek 

rozhodně neuškodí) a fotopříběh věnovaný 

tenkozobci opačnému.  

       V současnosti dochází i k proměně webových 

stránek SVOB, které se vylepšují a aktualizují. 

Záslužné práce se ujali Kryštof Chmel a Kuba 

Vlček, tak doufám, že se budeme moci co nejdříve 

opět těšit z aktualit na stránkách naší pracovní 

skupiny. Toť vše z obecných úvodních informací. 

Přeji vám příjemné a obohacující čtení 

následujících stránek. Mějte povedený 

bahňákářský rok a nezapomeňte na mapování 

čejčích hnízdišť, které začíná již 20. března!
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Zápis z 5. výroční členské schůze 

Skupiny pro výzkum a ochranu 

bahňáků v ČR, pracovní skupiny 

České společnosti ornitologické, 

konané 15.10.2011 na terénní 

stanici ČSO Blatec (Dívčice) 

  Kryštof Chmel 

       Schůze byla zahájena krátce po 17. hodině za 

účasti 9 členů, z nichž jeden se mírně opozdil. 

Schůzi zahájil a řídil koordinátor SVOB Vojtěch 

Kubelka. Úvodem nás seznámil s programem 

schůze a omluvil nepřítomné členy, kteří nemohli 

přijet. Prvním bodem programu bylo hlasování o 

prodloužení volebního období ze 2 let na 4 a volby 

do výboru SVOB. Pro prodloužení volebního 

období na 4 roky hlasovalo 18 členů, nikdo nebyl 

proti (zahrnuty jsou i hlasy členů, kteří se předem 

vyjádřili elektronickou cestou). Do výboru SVOB 

byli navrženi 4 kandidáti: Havlíček, Chmel, 

Kubelka a Pakandl. Každý člen mohl hlasovat pro 

3 kandidáty. Do výboru byli zvoleni stejným 

počtem 16 hlasů Jan Havlíček, Vojtěch Kubelka a 

Michal Pakandl. Čtvrtý kandidát Kryštof Chmel 

získal 1 hlas. Opět byly ve volbách zahrnuty lístky 

(celkem 8) poslané korespondenčně. Výbor proto 

zůstane ve stejném složení i v dalších 4 letech. 

Příští volby se budou konat v roce 2015. 

 Dále nás Vojtěch Kubelka seznámil s činností 

výboru za uplynulý rok, která spočívala zejména v 

přípravě zpravodaje Vanellus a v komunikaci s 

členy. Poté dále promluvil o jednotlivých 

projektech. Projekt čejka chocholatá v letošní 

sezóně probíhal pouze na Písecku a Budějovicku. 

Nicméně výsledky z předešlých let by měly být 

dostačující pro navrhnutí vhodných ochranných 

opatření, které budou součástí legislativy 

ministerstva zemědělství. Dalším projektem bylo 

sledování příletu a odletu bahňáků, na kterém se 

podíleli všichni členové prostřednictvím svých 

fenologických pozorování. Projekt vodouš 

kropenatý – sledování jeho hnízdišť v České 

republice nebyl realizován. Nenašel se nikdo, kdo 

by se tomuto tématu naplno věnoval. Totéž se 

stalo i v případě projektu kulíka říčního. 

Navrhovaný projekt týkající se monitoringu 

vybraných lokalit jednotnou metodikou byl 

zavrhnut, zejména z důvodu velmi omezeného 

množství lokalit s trvale vhodnými podmínkami 

pro výskyt bahňáků. Ve většině případů nelze 

předvídat, ve kterém období a na které lokalitě 

budou panovat vhodné potravní podmínky (např. 

podmáčené pole nebo vypuštěný rybník) a proto je 

velmi těžké vytvořit plán jednotného monitoringu, 

který by všechny různorodé lokality pokryl.  

        V další části schůze nás Vojtěch Kubelka 

informoval o tématech, která projednávali naši 

členové na „předschůzi“ SVOB v Mikulově v 

průběhu podzimní ornitologické konference ČSO. 

 Zazněly zde stížnosti vztahující se k 

webovým stránkám SVOB. Je nutná jejich 

aktualizace a zazněly i další návrhy. Např. na 

zřízení emailové konference, která by sloužila 

jako prostředek pro usnadnění komunikace mezi 

členy. Členové přítomni na blatecké schůzi byli 

podobného názoru, navíc by rádi zřídili na 

webových stránkách fotogalerii pro možnost 

sdílení fotografií z odchytu nebo monitoringu 

bahňáků a dále, aby měli všichni nebo alespoň 

někteří z členů přístupové heslo a mohli tak 

provádět administraci stránek (přidávání článků, 

krátkých zpráv, zmíněné vkládání fotografií 

apod.). Neméně důležitým tématem 

projednávaným v Mikulově bylo monitorování 

periodických stanovišť typu podmáčené části pole. 

Tento typ stanovišť může představovat vhodné 

hnízdiště pro některé druhy bahňáků (např. pro 

bekasinu otavní či vodouše rudonohého) nebo je 

využíván při tahu bahňáků. Členové by měli 

takovým stanovištím věnovat zvýšenou pozornost 

zejména z důvodu snadného přehlédnutí a také z 

důvodu ne vždy pravidelného výskytu. Dalším 

tématem byl LPIS – soupis půdních bloků. V této 
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databázi lze najít, které lokality se řadí mezi 

AgroEnvi bloky utvořené pro ochranu bahňáků. 

Kubelka nás upozornil na možnost zjištění 

prostřednictvím této databáze, zda nastavený 

management vyhovuje bahňákům nebo naopak, 

popřípadě jestli zde bahňáci vůbec hnízdí. Poté 

nám byl nastíněn problém s hnízdištěm břehouše 

černoocasého u Pištína (ČB). Majitel pozemku 

není nakloněn žádným ochranným opatřením, 

spíše se snaží, aby došlo k pravému opaku. Možná 

se však našla cesta, jak zabránit zániku hnízdiště. 

Nečlen SVOB, ale nadšený ornitolog Václav 

Prášek se ujal projednávání možných kompromisů 

(vytvoření mělkého rybníka s rozsáhlou výtopou), 

které by vedly k vytvoření uspokojivých 

podmínek jak pro břehouše, tak pro majitele 

pozemku. Poté Kubelka pohovořil krátce o 

konferenci IWSG (International Wader Study 

Group), která se letos konala ve Skotsku. Z jeho 

slov jsme pochopili, že na konferenci panovala 

velmi přátelská atmosféra a účast je pro každého 

velmi přínosná. Mohli jsme také shlédnout 

program s příspěvky, které na konferenci zazněly. 

        V další části schůze se slova ujal Mirek 

Šálek. Pohovořil o projektech a akcích týkajících 

se bahňáků, které za jeho účasti právě probíhají 

nebo jsou v plánu. Nejdříve mluvil o prosazení 

návrhu ochrany hnízd bahňáků, především čejky 

chocholaté, do agro-environmentálních opatření. 

Návrh prý nebyl prosazen, nicméně se pracuje na 

jeho zahrnutí do zákona. Této problematice se 

věnuje především Vašek Zámečník ve své 

disertační práci. Brzy tak budou vyhodnoceny i 

výsledky monitoringu čejek, na kterém se naši 

členové podíleli. Z plánovaných projektů mluvil 

Šálek o expedici na Bajkal, jejímž cílem by bylo 

studium hnízdících populací tamních bahňáků. 

Úzce se SVOB týkal návrh společné letní akce 

odchytu bahňáků, která se zatím v rámci obnovené 

skupiny nekonala. Dále nám představil možnost 

uspořádání jarní exkurze za bekasinou větší na její 

polská tokaniště. Návrhy na uskutečnění obou akcí 

přijali členové s nadšením. Od Šálka také zazněl 

návrh do budoucna na zorganizování mezinárodní 

konference IWSG v ČR, což je zatím jen 

výhledová záležitost a určitě by její uskutečnění 

vyžadovalo velkou podporu ze strany členů 

SVOB. Ke konci se ještě zmínil o zajímavém 

tématu, které by mohlo být předmětem studia a to 

jsou pastviny a jejich využití ze strany bahňáků. 

Pastviny totiž v naší krajině v poslední době 

značně přibývají.  

       Následně měl Hynek Matušík připomínku, že 

by se měla zlepšit komunikace se sousedními 

slovenskými bahňákáři. Dále se vyjádřil k potřebě 

znovuobnovení kroužkovatelské činnosti SVOB a 

upozornil na absenci zprávy o kroužkování 

bahňáků, která měla vycházet ve Vanellusu. 

Matušík také navrhl, aby na našich webových 

stránkách byl spuštěn nástroj pro výpočet 

mapovacích čtverců ze souřadnicové polohy.  

       Druhá polovina schůze se odehrála v hostinci 

v Dívčicích, kde jsme shlédli velmi poutavé 

prezentace z cest našich členů z Turecka a Gruzie, 

Papui Nové Guinei, Aljašky a Mexika. 

 

Hlavní cíle SVOB vytyčené na schůzi 

15.10.2011 na Blatci: 

- webové stránky 

- aktualizace 

- zřízení emailové konference 

- umožnění členům vkládat na webové 

stránky fotky a články 

- překlad stránek do anglického jazyka 

- spustit nástroj pro vyhledávání 

mapovacích čtverců 

- společné akce SVOB 

- zorganizování společné odchytové akce 

bahňáků 

- výhledově uspořádání exkurze do polských 

hnízdišť bekasiny větší 
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- monitoring 

- věnovat zvýšenou pozornost periodicky 

podmáčeným stanovištím za tahu a v době 

hnízdění bahňáků 

- sborník Vanellus 

- udržet nastolenou kvalitu našeho sborníku  

- publikovat výroční zprávu o odchytu 

bahňáků za uplynulý rok 

 

Bahňákářský víkend 2011 

  Martina Nacházelová 

 Uběhl další rok a opět přišel čas pro již pátou 

říjnovou schůzi SVOB, která se podruhé konala 

v terénní stanici ČSO na Blatci u Dívčic. Účast 

tentokrát nebyla tak hojná. Většina členů se 

omluvila, že se z různých důvodů nemůže 

dostavit. Sešli jsme se tedy v celkovém počtu 12 

účastníků (z nichž 10 se zúčastnilo i schůze): 

Milan Frencl, Kryštof Chmel, Vojta Kubelka, 

Jirka Malina, Hynek Matušík, Roman Muláček, 

Martina Nacházelová, Ingrid Steenbergen, Mirek 

Ešus Šálek, Vláďa Štorek, Kuba Vlček a Aleš 

Vondrka. 

 První účastníci dorazili na místo již v pátek 

večer, aby se následně odebrali do hospody 

v nedalekém Nákří. Zde jsme se občerstvili a 

ohřáli. Po návratu na stanici jsme ještě klábosili a 

zadýchávali hlavní obytnou místnost stanice, aby 

v ní nebyla před ulehnutím taková zima. 

 Na sobotní ráno byla v plánu exkurze 

k okolním českobudějovickým rybníkům. Pro 

ranní mlhu jsme však vyrazili až kolem desáté 

hodiny. Celý den se opravdu vydařil, neboť bylo 

krásné slunečné počasí a viděli jsme několik druhů 

bahňáků i dalších zajímavých ptáků. Byli to 

například kulíci bledí, hvízdáci euroasijští, hoholi 

severní, rákosník obecný, kolihy velké, ledňáček 

říční, vodouši šedí, tmaví, kropenatí, bekasiny 

otavní, jespáci obecní, jespák malý, jestřábi lesní, 

vlaštovky obecné, orli mořští, káně rousné, racek 

malý, moták pilich, čejky chocholaté a velké hejno 

hus. Také jsme se zatajeným dechem shlédli 

úchvatné představení, jehož hlavními aktéry byli 

orel mořský a lovená husa velká. Husa byla 

nejdřív v letu pronásledována nad hladinou 

Knížecího rybníka a po dosednutí na hladinu začal 

nedospělý orel svými pařáty podnikat výpady 

namířené na krk své kořisti. V poslední chvilce se 

však husa vždy stihla na vteřinku či dvě potopit, 

aby tak unikla blížícím se spárům. Stal se z toho 

boj vytrvalosti. Po více než dvaceti neúspěšných 

výpadech to nakonec orel vzdal a odlétl si 

odpočinout na nedaleké stromy. 

 Byli jsme tak zabráni do pozorování, že jsme 

se jen stěží stihli včas vrátit na naši blatenskou 

základnu, kde se od 16:00 konala oficiální schůze 

SVOB. Po tom, co jsme probrali vše důležité, 

jsme se opět vydali do hospůdky, tentokrát však 

do dívčické. Přívětivý personál nám vyčlenil celý 

sál, kde jsme se najedli a následně se zájmem 

naslouchali vyprávění jednotlivých členů o svých 

nedávných, mnohdy značně exotických výpravách 

do zahraničí nejen za bahňáky. Vyprávění 

doplnily nádherné fotky promítané na zeď. Krátce 

po půlnoci jsme absolvovali krásnou noční cestu 

zpět na místo našeho ubytování. Zmrzlá tráva nám 

křupala pod nohama (aby ne, když bylo už 2,5°C 

pod nulou) a tak jsme po příchodu vzali zavděk 

teplým spacákům ve vymražené terénní stanici.  

 Nedělní ráno pak bylo ve znamení balení a 

odjezdu všech zúčastněných s případnou 

zastávkou ještě u některého z vypuštěných 

rybníků. 
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Přátelské rozhovory ve stanici Blatec, bez elektřiny jako za starých časů (foto: Vojta Kubelka) 

 

Čejky chocholaté a volavky bílé na rybníku Bezdrev s Temelínem v pozadí (foto: Vojta Kubelka) 
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Nepotkávali jsme v terénu pouze zajímavé opeřence; rosnička zelená (Hyla arborea) na hrázi 

Plástovického rybníka (foto: Vojta Kubelka) 

 

Účastníci 5. členské schůze SVOB před stanicí Blatec u Dívčic (foto: Vojta Kubelka) 
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Personália a zprávy o činnosti 

členů SVOB za rok 2011 

  Vojtěch Kubelka 

 Rok 2011 byl výjimečný i z hlediska zpráv o 

činnosti zasílaných jednotlivými členy SVOB. 

Nebylo to jednoduché, ale nakonec se mi podařilo 

shromáždit alespoň několik vět od každého našeho 

člena, možná i proto, že 4 nejméně aktivní členové 

přestali být členy SVOB a stali se pouze příznivci 

bahňáků. Pokud se budou někdy v budoucnu opět 

chtít zapojit do činnosti SVOB, bude to jen dobře 

a dveře jim zůstávají otevřené. Celkem zde tedy 

naleznete 43 příspěvků včetně personálií 4 nových 

členů a to jsou zatím nejrozsáhlejší zprávy o 

činnosti v historii Vanellusu. Je to pestrá mozaika 

zajímavých příběhů. 

 

Personália – noví členové SVOB 

Kristýna Nohejlová 

 

Bydliště: Zhoř (okr. Písek) 

Datum narození: 13.4.1994 

Kontakt: kristyna.nohejlova@seznam.cz 

O sobě: 

 Třetím rokem studuji obor Přírodovědné 

lyceum na SOŠ ekologické a potravinářské ve 

Veselí nad Lužnicí. Zajímám se o ornitologii, 

sokolnictví a celkově o ochranu přírody. Jsem 

členkou ČSO, JOK a ČSOP. Ptactvo nejen 

pozoruji, ale i ráda kreslím, což bylo vidět v 

minulém čísle, kde se objevil ,,můj“ kulík říční. 

Maluji i na textil a proto jsem letos spáchala pokus 

s logem SVOB na trika, jinak maluji tašky pro 

záchrannou stanici živočichů Makov, kam strašně 

ráda jezdím a snažím se aspoň trochu pomáhat. Tři 

roky spolupracuji na projektu Vrabec. V 

předešlém roce jsem se zúčastnila límcování hus a 

ornitologické exkurze JOK v Alpách. K bahňákům 

jsem se poprvé pořádně dostala na jaře, kdy jsem 

vyrazila s Vojtou Kubelkou a poté i s dalšími 

účastníky na Čejkování. V době, kdy jsem 

plánovala věnovat se bahňákům více, mi překazilo 

plány zdraví, tak doufám, že už bude moje činnost 

rozsáhlejší.  

Martin Sládeček 

 

Bydliště: Praha 

Narozen: 15.01.1990 

Kontakt: slava.laguna.os@volny.cz 
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O sobě:  

 O ptáky se zajímám přibližně od svých osmi 

let, především díky faktu, že se jedná i o hobby 

mých rodičů. Bahňáci mě vždy fascinovali, ale 

vzhledem k tomu, že mým hlavním působištěm, 

stejně jako bydlištěm je Praha, neměl jsem 

možnost se jimi intenzivněji zabývat. Až 

v posledních letech spolu s některými kolegy 

s překvapením zjišťujeme, že i v okolí Prahy se 

dají najít lokality zajímavé i z hlediska bahňáků. 

V současné době studuji třetí ročník Aplikované 

ekologie na pražské zemědělské univerzitě, kde 

bych se i nadále v rámci své diplomové práce 

chtěl věnovat čejkám. Kromě bahňáků se věnuji 

kroužkování ptáků (například v rámci projektu 

CES v Praze, Zadní Kopanině) a popularizaci 

ornitologie na veřejnosti.  

Lucia Turčoková 

 

Narodená: 12.12.1981 v Galante (SR) 

Přechodné bydliště: Olomouc 

Trvalé bydliště: Levice (SR) 

Kontakt: lturcokova@gmail.com 

 

O sebe:  

 Vzťah k prírode vo mne od detských rokov 

pestoval môj otec, ktorý je amatérskym 

ornitológom a aj poľovníkom. Intenzívnejšie som 

sa ornitológii začala venovať na univerzite, kde 

som sa dostala do skupiny výborných ornitológov. 

Témou mojej diplomovej práce sa stala 

vokalizácia vtákov. Tejto problematike sa 

venujem až doteraz. Som doktorantkou 

v Ornitologickom laboratóriu Katedry zoológie na 

Univerzite Palackého v Olomouci. Témou mojho 

doktorátu je akustická variabilita u slávika 

modráka. Popri doktoráte pracujem na 

ornitologickej stanici v Přerově, kde sa podieľam 

na programe CES, ktorý prebieha v Záhlinicích. 

Okrem nahrávania hlasov sa teda venujem aj 

chytaniu a krúžkovaniu. Som členkou slovenskej 

aj českej ornitologickej spoločnosti a mám 

krúžkovaciu licenciu slovenskú aj českú.  Ako 

dobrovolníčka chodím po svete krúžkovať vtáky. 

V zimnom období sa zúčastňujem zimného 

sčítania vodných vtákov, hlavne na Dunaji, Hrone 

a na Hrušovskej Zdrži, sčítania orliakov morských 

na Dunaji ako aj sčítania vodnárov na Orave. 

Mojou veľkou vášňou sú bahniaky. Teší a zároveň 

baví ma ich dlhé hodiny pozorovať 

a determinovať. 

 Za rok 2011 som sa zúčastnila 4 odchytových 

akcií. Dvoch v ČR s Jirkom Sviečkom a Vilémem 

Vyhnálkem a dvoch na Slovensku s J. Sviečkom 

a P. Pavelčíkom. 

 Dohromady sme odchytili a okrúžkovali 

približne 160 bahniakov. Podrobnosti určite pošle 

Jirko. Mnou okrúžkované druhy: kulík říční, 

vodouš šedý, vodouš bahenní, jespák bojovný, 

bekasina otavní, pisík obecný, čejka chocholatá. 

V septembri som sa zúčastnila monitoringu 

migrácie bahniakov v Kanade. Pozorovali sme 

druhy ako: Charadrius semipalmatus, Charadrius 

vociferus, Pluvialis sguatarola, Scolopax minor, 

Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Tringa 

solitaria, Actitis macularia, Arenaria interperes, 

Calidris alba, Calidris pusilla, Calidris minutilla, 
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Calidris mauri, Calidris melanotos, Calidris 

fuscicollis, Calidris bairdii, Calidris maritima. 

Z toho sme odchytili a označili: Charadrius 

semipalmatus, Charadrius vociferus, Pluvialis 

sguatarola, Scolopax minor, Arenaria interperes, 

Calidris alba, Calidris pusila. 

Vilém Vyhnálek 

 

Narozen: 8.12.1963 

Bydliště: Hlohovec, U sadů 384 

Kontakt: Vilem.Vyhnalek@breclav.eu 

O sobě:  

 O ptáky se zajímám od roku 1977. Následně 

jsem od roku 1979 pomáhal s kroužkováním ptáků 

panu Vladislavu Hájkovi. V roce 1985 jsem si 

vyřídil kroužkovací licenci a kroužkoval bahňáky 

zejména na vodním díle Nové Mlýny. 4x jsem byl 

v ústí Visly na výpomoci při odchytech bahňáků 

do „pulapek“. V současné době se zaměřuji na 

sledování tahu bahňáků na lokalitách na 

Břeclavsku, kde je také kroužkuji.  

Většina mých pozorování z roku 2011 je na 

internetu. Mimoto jsem s Jarmilem Goldmanem 

zpracoval pro krajský úřad ornitologický 

monitoring jedné lokality na Břeclavsku. I zde 

byly až do poloviny července velice příhodné 

podmínky pro tah bahňáků. Zajímavá pozorování: 

29.5.  21 vodoušů rudonohých, 5.6. 42 vodoušů 

rudonohých, 24.6. 30 vodoušů kropenatých, 10.7. 

nejméně 80 jespáků bojovných a 70 vodoušů 

baheních, dále 21 vodoušů šedých a 18 vodoušů 

kropenatých. 

 

Zprávy členů SVOB 

Jiří Bureš 

 V roce 2011 jsem pokračoval ve sledování 

hnízdní populace čejek ve vymezeném území SZ 

od Třeboně, která v průběhu posledních dvou let 

téměř zanikla a hnízdní populaci břehoušů 

černoocasých v českobudějovické pánvi, kterou 

potkal podobný osud. Projednávám s majitelem 

pozemků na poslední pravidelnější hnízdní 

lokalitě u rybníka Volešek sladění jeho 

plánovaných aktivit s možnostmi zachování 

hnízdění bahňáků na této lokalitě.   

Jaroslav Cepák 

 V roce 2011 mé bahňákářské aktivity 

spočívaly ve sledování mých oblíbenců, vodoušů 

kropenatých na Třeboňsku. Na Chlumecké 

soustavě zimovaly 1-2 ex. (leden-únor 2011). 

V hnízdní době jsem na 3 lokalitách zaznamenal 

varujícího adultního ptáka (vyvedená mláďata). 

Poněkud frustrujícím zjištěním je fakt, že v roce 

2011 nehnízdil na Chlumecku ani jediný pár čejky 

chocholaté (poprvé za cca 30 let co zde ptáky 

sleduji …). V loňském roce jsem okroužkoval 

pouze 3 vodouše bahenní (v rámci kurzu pro 

začínající kroužkovatele).  

Lubomír Doupal 

 V roce 2011 nebyly na střední Moravě 

vhodné podmínky pro výskyt bahňáků tak jako v 

loňském roce a proto jsem se věnoval pozorování 

bahňáků pouze v Tovačově. Svá pozorování jsem 

poslal kolegovi Pakandlovi. V roce 2011 jsem z 

bahňáků kroužkoval jen 5 čejek (pull.). 

Milan Frencl 

 V roce 2011 byla moje činnost shodná s 

předchozími roky. Prováděl jsem opět hlavně 
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faunistická pozorování bahňáků  a to především v 

jihočeském regionu. Stejně jako v roce předešlém 

jsem zaslal výsledky za několik let zpět 

kolegovi M. Pakandlovi. Vzhledem k vytíženosti 

jinými ornitologickými aktivitami 

nepředpokládám do budoucna v mé činnosti ve 

SVOB nějakou změnu. 

Lucie Fuchsová 

 Moje bahňákářská činnost nebyla kromě 

několika pozorovacích výletů v roce 2011 příliš 

slavná. Bohužel jsem doslova létala mezi 3 

kontinenty kvůli obtížnější rodinné situaci.  

 Snad bych se časem alespoň dostala k 

nějakému přehlednějšímu článku o tom, co jsem 

projela po bahňácích v Emirátech, ale dřív než v 

dubnu se k tomu asi nedostanu. 

Jan Havlíček 

 I přes různé sliby z minulého roku nutno 

konstatovat, že jsem se v roce 2011 nevěnoval 

bahňákům v takové míře, jak jsem původně chtěl. 

Tato bohulibá záliba musela ustoupit především 

studiu, práci na jiných projektech, brigádám atd. 

Bohužel nevyšlo ani pokračování pátrání po kolize 

tenkozobé, kterému jsme se chtěli s Jakubem 

Vlčkem věnovat na pobřežních slaniscích v 

Turecku a některých lokalitách v Gruzii. Ačkoli 

jsme některé z lokalit navštívili, nebyl zde 

dostatek času pro důkladnější prozkoumávání. 

Některé další lokality se bohužel navštívit 

nepodařilo. Jediným významnějším počinem v mé 

činnosti tedy byl monitoring pro posouzení vlivu 

stavby na životní prostředí. Při této práci, které 

jsem se v terénu poctivě věnoval, bylo objeveno 

několik obsazených a i dalších potenciálních 

hnízdišť čejek a kulíků říčních na orné půdě. Na 

těchto plochách byl se zadavatelem konzultován 

další postup a bylo doporučeno takové řešení, 

které by další hnízdění co nejméně ohrozilo. Dále 

jsem pokračoval i v „monitoringu“ ptáků 

vyskytujících se v okolí Bechyně, především pak 

ploch, kde byly v minulosti pozorovány čejky. Do 

příštího roku se chci věnovat především svému 

bádání na vrabcích, ale na bahňáky určitě nechci 

zapomínat! Naopak se jim chci co nejvíce věnovat 

na plánované zahraniční cestě zaměřené na 

výzkum ptáků. 

Alois Holub 

 V únoru jsem spolu s J. Vaňkem navštívil 

zimoviště bahňáků v Nizozemí. Na jaře jsem 

objížděl hnízdiště čejek a kulíků říčních kolem 

Hradce Králové. Celoročně jsem se věnoval 

faunistice bahňáků především ve východních 

Čechách a to hlavně  na údolní nádrži Rozkoš. 

Mimoto jsem si udělal kroužkovatelský kurz. 

Pavel Homolka 

 Nemám za uplynulý rok vůbec nic nového. 

Kařežské rybníky jsou beznadějně na plné vodě, 

takže není šance někde v okolí bahňáky sledovat. 

Je zde jistá naděje, která přišla ze strany majitele 

rybníka, že by byla možnost z jedné strany 

vyhrnutého rybníka provést roztažení navršeného 

bahna a celý prostor zatopit. Je to poslední naděje, 

jinak majitel není ochoten připustit alespoň v době 

tahu snížení hladiny nebo provést nějakou jinou 

úpravu, která by mohla přivábit táhnoucí bahňáky, 

do nedávna se v době tahu často vyskytující. 

Miloš Chaloupka 

 V roce 2011 jsem se bahňákům věnoval 

především v okolí Dubových Mlýnů a Dolního 

Bukovska, s důrazem na pravidelně sledované 

lokality z projektu “Čejka„. Výsledky pozorování 

v roce 2011 nejsou vůbec potěšující. Z bahňáků 

jsem okroužkoval jen jednoho pisíka obecného, 

který se ze tří proletujících nad Dubovým 

rybníkem připletl do sítě. Pozorování se snažím 

včas předávat do databáze.  

Kryštof Chmel 

 Za uplynulý rok jsem bahňákům věnoval 

několik výletů v jarním a podzimním období 

především v okolí Českých Budějovic. Ověřoval 
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jsem také, spolu s několika dalšími nadšenci, 

metodiku odchytu bahňáků na Českobudějovicku. 

Zatím jsme na správnou metodu nepřišli, všechny 

naše odchyty zůstaly bez úspěchu. Až na jednoho 

chyceného vodouše kropenatého, kterého jsem 

však „udolal“ u nás na Mladoboleslavsku. Z 

neterénních aktivit jsem pracoval na překladu 

webových stránek SVOB do angličtiny. Tato verze 

by snad měla být brzy spuštěná. 

Stanislav Chvapil 

 Bahňákům jsem se v roce 2011 v ČR 

nevěnoval (věnoval jsem se tradičně čápům). V 

dubnu jsem však byl měsíc v USA, kde jsem na 

Floridě kolem Mexického zálivu (od Tampy po 

N.P. Everglades) pozoroval řadu druhů bahňáků. 

Jsou tam  krotcí a lze se k nim přiblížit velmi 

blízko. Např.  Haematopus palliatus, Himantopus 

himantopus mexicanus, Tringa melanoleuca, T. 

flavipes, Catoptrophorus semipalmatus (ti jsou 

velmi běžní), Limosa fedoa, Arenaria interpres, 

Calidris bairdii, Gallinago gallinago (delicata),  

Pluvialis squatarola, atd. Většinu z nich jsem 

fotografoval na krátkou vzdálenost.   

Josef Chytil 

 V roce 2011 jsem žádný speciální program na 

bahňáky neuskutečnil. Provedl jsem několik 

odchytů a kroužkování: bekasina otavní 5, slučka 

malá 2, vodouš rudonohý 2, vodouš bahenní 

1 (zatopené pole u Zářičí na Kroměřížsku), pisík 

obecný 1 (Nesyt), sluka lesní 2 (Červenohorské 

sedlo, Jeseníky), čejka chocholatá 1 pull. Čejče 

bylo kroužkováno na zaplaveném poli u Těšetic 

20.5. Zdržovalo se zde kolem 30 čejek, jejichž 

chování napovídalo hnízdění, ale byla pozorována 

pouze 2 pull. Za nejpravděpodobnější důvod tak 

nízkého počtu mláďat na této lokalitě považuji 

motáky pochopy.  

Lukáš Kavada 

 V roce 2011 jsem se věnoval běžným 

faunistickým pozorováním. Podílel jsem se (mj. se 

členy SVOB Lojzou Holubem a Honzou 

Bartoníčkem) na  publikaci článku Avifauna 

Novobydžovska a Chlumecka ve sborníku 

Panurus, kde je mimo jiné popsán výskyt bahňáků 

v této oblasti Východních Čech. 

Jaroslav Koleček 

 Rok 2011 jsem z větší části strávil v 

Německu, takže jsem na terén v ČR bohužel čas 

moc neměl. I tak mě ale překvapilo třeba to, že 

jsem při studiu početnosti ptáků zemědělské 

krajiny v Hesensku nenarazil na náhodně 

vybraných polích na žádné čejky (nutno však 

dodat, že jsem po nich ani cíleně nepátral). Při 

cestách nejen za bahňáky jsem navštívil 

nizozemskou část Fríských ostrovů, Wattenmeer, 

Faerské ostrovy a Island (viz např. kraťounké 

promítání na odpolední předschůzi bahňákářů v 

Mikulově). 

Daniel Křenek 

 V letošním roce jsem se zaměřil více na 

poznávání jiných oblastí s výskytem bahňáků, než 

na výzkum v regionu. Podnikl jsem celkem 3 

cesty do zahraničí. Z činnosti na území ČR jsem 

se věnoval kontrole hnízdních lokalit čejky 

chocholaté na Třinecku, Jablunkovsku a Těšínsku. 

Dále jsem podnikl několik cest do CHKO Poodří, 

kde jsem se tentokrát zaměřil na rybniční 

soustavy. Podrobnější popis své bahňákářské 

činnosti jsem zpracoval v samostatném článku 

Ornitologické výpravy roku 2011 (str. 77). 

Václav Koza 

 Dokončuji resty z loňského roku - hlavně 

pracovní a na "ostatní" mi zbývá jen málo času. 

Především k mé vlastní lítosti jsem se v roce 2011 

věnoval bahňákům velmi málo. O faunistických 

zajímavostech na přehradě Rozkoš  referují 

kolegové a na jiných "tradičních" lokalitách nebyl 

uplynulý rok příliš zajímavý.  
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Vojtěch Kubelka 

 V roce 2011 jsem se bahňákům věnoval opět 

na plný úvazek. Začalo to v předjaří přípravou 

zpravodaje Vanellus 6, kde se nakonec podařilo 

shromáždit pěkné množství příspěvků a finální 

podoba opět zvýšila laťku našeho periodika. Po 

příletu čejek chocholatých jsem se po celou 

hnízdní sezónu věnoval právě jim. Koncem března 

bylo v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky 

760 ex. čejek na 4 379 ha zemědělské půdy, ale 

jen 348 ex. byli hnízdící jedinci, zbytek tvořili 

ptáci na průtahu. Celková hustota tedy byla 0,40 

hnízdících párů na 10 ha. Začátkem dubna 

proběhla na Českobudějovicku akce Čejkování, 

při které jsme označením nalezených hnízd (viz 

také samostatný článek v tomto zpravodaji, str. 

66) zabránili jejich zničení zemědělskou 

technikou. Na nalezených hnízdech jsem měřil 

řadu parametrů a sledoval hnízdní úspěšnost. 

Okroužkoval jsem také 6 čejčích kuřat. Břehouš 

černoocasý v roce 2011 ve stejné oblasti hnízdil 

pravděpodobně v počtu 3 párů na dvou lokalitách 

a u 1 páru na další lokalitě bylo hnízdění možné. 

Více hnízdících párů jsem pozoroval u vodouše 

rudonohého na 7 lokalitách (celkem 

pravděpodobné hnízdění 2 párů a možné hnízdění 

7 párů). V létě jsem dále příležitostně sledoval 

průtah bahňáků a od poloviny srpna jsem 

pozoroval opeřence ve Velké Británii a zejména 

ve Skotsku. Zde se také v malebném městečku 

Strathpeffer konala koncem září konference 

mezinárodní bahňákářské skupiny (International 

Wader Study Group). Té jsem se moc rád 

zúčastnil a prezentoval jsem příspěvek „Hnízdění 

čejky chocholaté v České republice a současné 

problémy její ochrany“.  Konference to nebyla 

velká, zúčastnilo se jí 120 ornitologů z 15 zemí. 

Ale o to byla příjemnější téměř rodinná atmosféra 

a přátelštější posezení s řadou významných 

osobností bahňákářské ornitologie. Krátce po 

příjezdu do ČR jsem začátkem října prezentoval 

příspěvek: „Jaké jsou biotopové preference a 

možnosti ochrany čejky chocholaté v ptačí oblasti 

Českobudějovické rybníky?“ na celostátní 

ornitologické konferenci v Mikulově a věnoval se 

přípravě vlastní členské schůze SVOB, která 

proběhla o týden později. Na podzim jsem se jen 

několikrát dostal do terénu na bahňáky a poté jsem 

se věnoval sepisování článku o monitoringu čejek 

v roce 2008, postupné přípravě dalšího čísla 

Vanellusu a plánování terénních bahňákářských 

aktivit v další sezóně. 

Petr Líbenek 

 V loňském roce jsem se bahňákům věnoval 

pouze v listopadu na Novém Zélandu (o této 

zahraniční cestě jsem zpracoval samostatný 

příspěvek do tohoto zpravodaje, str. 82.) 

Jiří Malina 

 V roce 2011 jsem se věnoval bahňákům jen 

velmi skromně. Problémy s chůzí mi dovolily 

prakticky jen několik krátkých výprav v době 

jarního tahu. Svá pozorování jsem zaslal 

Michalovi. Na podzim jsem se zúčastnil 

příjemného setkání členů SVOB v Dívčicích. Na 

přání přátel jsem napsal popularizační článek o 

našich oblíbencích do časopisu Nika, kde jsem 

upozornil i na existenci a činnost naší pracovní 

skupiny.  Obávám se, že ani rok 2012 pro mne 

nebude nejlepší, chystám se na náročnější 

zdravotní zásah, ale doufám, že snad již podzimní 

tah a hlavně celý rok 2013 budu pro práci v terénu 

v lepší kondici. 

Hynek Matušík 

 Zúčastnil jsem se členské schůze v Dívčicích 

na Blatci. Výzkumu bahňáků jsem se věnoval 

pouze na zahraničním zájezdu do Ekvádoru včetně 

Galapág. Zde jsem pozoroval a fotografoval 

několik druhů bahňáků. O nich budu referovat na 

příští členské schůzi. V roce 2011 jsem 

pokračoval také v práci dravčařské skupiny v 

oblasti jižní Moravy. Evidoval jsem 16 hnízd 

luňáků červených a 18 hnízd luňáků hnědých. Na 

nich jsem okroužkoval 26 luňáků červených a 15 
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hnědých. Dále jsem okroužkoval 2 orly mořské a 

2 královské. Z brodivých stojí za zmínku označení 

13 čápů černých odečítacími kroužky, z nichž 

jeden byl pozorován na podzimním tahu v Izraeli. 

Roman Muláček 

 Zjara jsem sledoval přílety a průtah bahňáků 

na Březnicku a Blatensku. Průtah jsem sledoval 

hlavně na rybníce Melín u Pozdyně a Novém u 

Zlíva a v podzimním období již tradičně na 

rybníce Starý u Tchořovic. Celkem jsem v letošní 

sezóně pozoroval 20 druhů bahňáků. Žádný 

vzácný druh se bohužel neobjevil. Dále jsem se 

věnoval monitoringu hnízdních populací čejky 

chocholaté a kulíka říčního na Březnicku. U čejky 

došlo v letošním roce k mírnému zlepšení stavů. 

Na 8 lokalitách bylo pozorováno 27 tokajících 

samců. Čejky se úspěšně vrátily na jednu lokalitu 

u Předního Poříčí, kde se vytvořila asi 0,5 ha 

mokřina. Bohužel nedávno jsem tudy projížděl a 

pracoval tam bagr, takže je pro příští rok zničena. 

Kulíci hnízdili v počtu min. 7 párů na min. 3 

lokalitách. Při monitoringu vhodných hnízdních 

biotopů bekasiny otavní jsem sledoval 3 lokality a 

na jedné z nich byl na přelomu března a dubna 

pozorován intenzivně tokající samec. V polovině 

června jsem lokalitu procházel a žádný exemplář 

již nezjistil. V rámci exkurze ČSO jsem navštívil  

Biebrzanský národní park. Pominu-li strastiplnou 

cestu autobusem, tak se exkurze zdárně vydařila 

ve všech směrech.   K nejzajímavějším zážitkům 

patřila podvečerní zastávka na hnízdišti rákosníka 

ostřicového Bagno Lawki, kde tokaly desítky 

bekasin otavních a dále pestrá paleta různě 

vybarvených samečků jespáků bojovných na 

soutoku řek Narew a Biebrza. Překvapením pro 

mě byl také podstatně hojnější výskyt břehouše 

černoocasého oproti vodouši rudonohému na námi 

navštívených lokalitách.  

Martina Nacházelová 

 Ač jsem doufala, že rok 2011 bude na 

bahňáky bohatší než ten předchozí, opak se 

bohužel stal pravdou. Naneštěstí jsem nepodnikla 

tolik výprav za ptactvem, kolik bych si přála, ale 

akce, kterých jsem se zúčastnila, stály za to. Tím 

nejlepším co mě potkalo, byla opětovná účast na 

čejkování na Písecku s Ešusem a mnoha dalšími 

účastníky. Víkend v terénu plný čejek i dalších 

bahňáků byl skvělý sám o sobě, ale třešničkou na 

dortu se jednoznačně stalo setkání s keptuškou 

stepní, za kterou se následně rozjeli nadšenci 

z celé republiky. Přes rok jsem příliš bahňáků sice 

neviděla, ale při dvou výletech do Jižních Čech a 

na Jižní Moravu jsem si jich užila až až. Po pár 

letech jsem například měla štěstí krásně si 

prohlédnout skupinu pisil čáponohých. Asi 

nejvydatnějším bahňákářským měsícem se pak 

stal říjen, kdy jsem se jako většina členů 

zúčastnila konference ČSO spojené s parádní 

exkurzí a také bahňákářského víkendu se SVOB, 

kde o bahňáky samozřejmě také nebyla nouze. 

Pavel Ondra a Jindřich Mikeš 

 Stejně jako v předchozích letech byla naší 

hlavní náplní péče o vybranou významnou 

bahňákářskou lokalitu ve spolupráci s vlastníkem 

pozemku a sběr faunistických dat. Podařilo se nám 

ošetřit termíny zahájení stavebních akcí, které by 

významně narušily hnízdění mnoha druhů ptáků 

nejen ze skupiny bahňáků. Bohužel se nám 

nepodařilo zabránit některým dalším negativním 

vlivům, které se nedaly předpokládat. Jejich 

následkem došlo k narušení mimořádně vzácného 

zahnízdění tenkozobců opačných. 

Michal Pakandl 

 V roce 2011 jsem prováděl spíše nepravidelné 

kontroly lokalit na Českobudějovicku a v menší 

míře na Plzeňsku. Opět jsem se zaměřil na oblast 

mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou n. Vlt. 

na pravém břehu Vltavy. V této oblasti jsem zjistil 

6 druhů bahňáků (čejka chocholatá, kulík říční, 

vodouš šedý, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, 

jespák bojovný). Čejky chocholaté zde zahnízdily 

pravděpodobně na 3 lokalitách v počtu 5 - 6 párů, 
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z toho úspěšně na 1 lokalitě 1 - 2 páry. Jedna z 

lokalit nebyla dále kontrolována, z další ptáci 

během dubna zmizeli. Pravděpodobné bylo 

hnízdění 1 páru kulíka říčního. Kromě toho jsem 

shromažďoval pozorování do databáze SVOB, v 

níž je před zařazením pozorování z roku 2011 

celkem 17656 záznamů. 

Michal Porteš 

 Má bahňákářská činnost nebyla letos nijak 

zvláštní kvůli nedostatku času a práci na 

diplomce. Nicméně jsem letos monitoroval 

hnízdiště čejek v části Českého středohoří - 

celkem 4 lokality (cca 20 párů, více ne). Všechno 

to byly lokality bez ohrožení technikou. Označil 

jsem 7 kuřat. V rámci monitoringu jsem sledoval 

tah bahňáků na 1 tradiční lokalitě v Českém 

středohoří (Lenešický rybník) a pak na nově 

vznikajícím jezeře Most. 

Libor Schröpfer 

 V roce 2011 jsem se bahňákům specielně 

téměř nevěnoval. Na jaře jsme s Pavlem Růžkem 

podnikli několik neúspěšných pokusů o odchyt 

sluky lesní. Jediného zajímavého bahňáka jsem 

spolu s P. Růžkem viděl 6. 8. 2011 a to 1 kolihu 

velkou na Volešku. Ani na jaře, ani na podzim 

nebyly v okolí mého bydliště vhodné podmínky 

pro pozorování nebo odchyt bahňáků. Kroužkoval 

jsem jen 3 kuřátka čejky chocholaté. A tak snad 

opravdu jedinou zajímavostí je uveřejnění článku 

"Rozšíření bekasiny otavní v Plzeňském kraji v 

roce 2010" v sedmém, právě vycházejícím čísle 

časopisu Sluka. V roce 2011 jsem také sbíral 

podklady pro nový plán péče pro PR Nový rybník 

u Líní na Plzeňsku. Zde jsem zpracovatelům plánu 

péče doporučil spuštění hladiny od 31. VII. pro 

zlepšení podmínek pro protahující bahňáky. 

Uvidíme... 

Jiří Sviečka 

 V letošním roce jsem navštívil 9x lokality na 

Moravě a 3x na Slovensku u Komárna na odchyt 

bahňáků. Na jižní Moravě jsem odchytával kromě 

jedné akce s V. Vyhnálkem a řadou přátel. Na 

Slovensku a jednou u Chropyně s P. Pavelčíkem a 

L.Turčokovou. Celkem jsem v roce 2011 

okroužkoval 324 bahňáků 19 druhů: T. glareola 

127, T. totanus 5, T.nebularia 10, T. hypoleucos 

20, T. erytropus 17, T. ochropus 10, V. vanellus 6, 

Ch. dubius 32, Ch. hiaticula 3, Ph. pugnax 43, C. 

minuta 5, C. alpina 14, C. temnickii 2, C. 

ferruginea 3, G. gallinago 23, L. minimus 1, N. 

phaeopus 1, A. interpres 1, L. falcinelus 1.  

S V. Vyhnálkem jsme okroužkovali na Moravě 

v roce 2011 celkem 585 bahňáků 19 druhů a na 

Slovensku s P. Pavelčíkem a L.Turčokovou 76 

bahňáků. Jinak jsem strávil 40 nocí odchytem  

křepelek (553okroužkovaných + 1 z Itálie) a 

celkem jsem rozdal „občanky“ 7001 ex. ptáků, 

představujících 127 druhů. 

Miroslav Ešus Šálek 

 V roce 2011 jsem v již tradiční spolupráci 

s dalšími kolegy a členy SVOB sledoval čejky na 

Písecku i jinde v Jižních Čechách. Červen a část 

července jsem strávil v nejsevernějším cípu 

Aljašky u mysu Barrow, kde jsem pomáhal při 

sběru dat o hnízdění tamních bahňáků (zejména 

jespáka srostloprstého). Letos opět plánujeme 

čejkování na Písecku (viz výzva v tomto 

zpravodaji, str. 76). Vyzývám proto všechny, jimž 

není lhostejný osud našich čejek, k hojné účasti na 

této akci! 

Libor Ševčík 

 Minulý rok byl pro mě docela veselý ohledně 

bahňáků v mém okolí. Podle pravidla, že pod 

svícnem bývá tma, se mi povedlo najít hnízdící 

čejky cca 200 metrů za naším městem. :-) Na 

zamokřeném cípu pole jsem vyplašil 3 ex. a podle 

toho, jak jsem se jim hrubě nelíbil, jsem začal 

hledat a hledat. Až jsem našel skořápky od vajíček 

a bohužel i mrtvé mládě. Po pár týdnech tam čejky 

byly dále, ale i přes několik pozorování se mi 

nepovedlo najít další mláďata. V tomto roce 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

19 

100 

doufám, že se jim zadaří a vyvedou v pořádku. 

Sice to může vypadat jako málo, ale vzhledem ke 

stavu čejek na Kladensku to je možná moc 

troufalé přání. :-) Všem přeji úspěšný rok se 

spoustou dobrých zpráv. 

Jiří Šírek  

 V roce 2011 jsem se věnoval pozorování 

bahňáků na vysychajících lokalitách po vysoké 

vodě z roku 2010. Podmínky již byly horší i když 

na některých místech, především v oblasti 

Chropyně a Záříčí na Kroměřížsku, se zbytky 

zaplavených polí držely až do září. V podstatě tak 

byla ukončena zajímavá dvouletá perioda 

zaplavených polí, kterou budu zpracovávat pro 

některý ornitologický časopis jak z hlediska 

výskytu bahňáků, tak i dalších druhů ptáků. V 

roce 2011 jsem pozoroval celkem 20 druhů 

bahňáků. Hnízdění zaznamenal u čejky 

chocholaté, u vodouše rudonohého výskyty v 

hnízdní době, ale bez prokázaného hnízdění na 3 

lokalitách - Záříčí (KM), Těšetice (OL), Ivaň 

(PV).  

Milan Tichai 

 Na Rakovnicku jsou čejky na tahu v hejnech 

o stovkách kusů již minulostí, vloni nejvíce 5 

ptáků na jarním tahu a na podzimním 80 ex. (28.9. 

na poli, Svojetín), na druhou stranu poměrně 

slušný počet párů na hnízdištích - Čížkov, 

Svojetín, Kněževes, Petrovice, Velečín, Lodenice 

(2páry) - prakticky všude jsou to pole, oraniště, 

blízko louží z dešťů nebo jarních tání. Ovšem 

výsledek hnízdění byl asi tristní vzhledem k 

umístění. Dalšími bahňáky na Rakovnicku jsou: 

sluka - loni jsem zaznamenal večerní tok celkem 

na 4 lokalitách, vodouš kropenatý - na 4 místech 

na jarním tahu (duben), kulík říční - zjištěno 

hnízdění celkem 5 párů (1x Rakovnicko spuštěný 

rybník, 2x Lomnický rybník u Bochova, 

vypuštěný rybník, 2x pískovna Chbany u Žatce), 

vodouš šedý - 25.4. Blatenský rybník, vodouš 

bahenní - na 3 místech 3-6 ex., ve dnech 23. -25. 

4., bekasina otavní - z jarního tahu úplně 

vymizela, pouze 9 ex. dne 28.9. u louží v poli, 

Svojetín, pisík - pouze na jarním tahu na řece 

Berounce. CHKO Křivoklátsko má zájem 

přistoupit k ochraně hnízd čejek, a požádali naše 

o. sdružení o spolupráci, tak možná svítá na lepší 

časy. Z jiných krajů: jespák bojovný - 8.10. , kulík 

bledý -1 ex. - 8.10. - Prostřední rybník u Lednice. 

Dále jižní Maďarsko, kde jsme za jediné 

dopoledne viděli mnohonásobně více bahňáků na 

jedné lokalitě (Tomorkony) než u nás za celou 

sezónu. :-) 

Jaroslav Vaněk 

 Moje činnost v roce 2011 byla tak jako i 

v předchozích letech zaměřena na monitoring 

ptactva na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice 

(NA). V období jarního průtahu byly na přehradě 

poměrně příznivé podmínky pro protahující 

bahňáky, neboť byla snížena výše vodní hladiny 

na tzv. Rovenské (rekreační) části přehrady a tím 

pádem došlo k odhalení bahnitých břehů s bohatou 

potravní nabídkou. Pozorováni byli mimo jiné 

kulík mořský a vodouš malý. Zcela opačná situace 

nastala v období podzimní migrace. Proti 

předchozím rokům začalo Povodí Labe 

s odpouštěním přehrady až ve druhé polovině 

měsíce září, takže vhodné podmínky pro 

protahující bahňáky nastaly až v průběhu října. 

Tato situace velmi významně ovlivnila jak počty 

bahňáků, tak i jejich druhové složení. Řadu druhů, 

na lokalitě v době podzimní migrace zcela 

obvyklých, jsem nezaznamenal vůbec. V roce 

2011 jsem tuto lokalitu navštívil 92 x (v roce 2010 

jen 87 x, takže jde o zlepšení). O bahňácích na 

nádrži Rozkoš v letech 2010 a 2011 jsem napsal 

článek do tohoto zpravodaje, str. 41. Dále jsem 

několikrát navštívil lokalitu nepříliš vzdálenou od 

Rozkoše – odkalovací nádrže cukrovaru v Českém 

Meziříčí (RK), která je na výskyt bahňáků také 

poměrně bohatá. Pozorován mimo jiné vodouš 

štíhlý. Také jsem uskutečnil několik výprav na 

Jižní Moravu (VDNM, Lednické rybníky) a na 
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jaře jednu výpravu na Českobudějovicko (viz 

faunistika). 

Jakub Vlček 

 Mé aktivity na poli bahňákářském se znovu 

nesly v duchu sbírání faunistických údajů (veškerá 

má pozorování bahňáků dávám do databáze 

Birds.cz) a letošní rok byl co se týče druhů 

opravdu výživný. Za zmínku rozhodně stojí 

keptuška stepní, jespáček ploskozobý či břehouš 

rudý. Celkem jsem za rok 2011 v ČR pozoroval 

24 druhů bahňáků. Také jsem se znovu alespoň na 

chvíli zapojil do ochranářských aktivit na akci 

Čejkování. Taktéž jsem se účastnil a částečně 

organizoval několik chytačských akcí, tzv. nocí na 

bahňáky bez bahňáků. Jak z názvu vidno, tyto 

odchyty na Volešku, Bezdrevu a Mlýnském 

rybníku v Čejkovicích nebyly příliš úspěšné. 

Přesto jsme s Kryštofem Chmelem a dalšími 

pochopili některé důležité aspekty odchytu 

bahňáků.   

Vondrka Aleš 

 V roce 2011 jsem sčítal sluku lesní v regionu 

Vlachova Březí. Zde je počet tokajících kohoutků 

po mnoho let relativně stabilní. Nově jsem se 

věnoval mapování sluky za jarního toku v masivu 

Boubína a okolí. Zde se tomuto druhu budu 

věnovat snad i v následující sezóně. Dále jsem 

pokračoval v mapování bekasiny otavní na 

Šumavě, tu jsem však na řadě klasických lokalit 

vůbec nezjistil. Na centrální Šumavě jsem 

zaznamenal opakovaně tokající pár bekasin v 

nadmořské výšce 1140 m. Z několika párů čejek v 

oblasti Vlachova Březí vyvedl mláďata pouze 

jeden pár, ostatní hnízdění byla zničena. 

Vondrka Jiří 

 Loňský rok jsem pokračoval v pravidelných 

kontrolách PR Mokřiny U Vomáčků. Rok 2011 

byl nebývale suchý, což ptákům nepřispělo. 

Nevyhnízdily zde ani čejky. Na jaře jen krátce 

zatokal vodouš rudonohý a 2 samci bekasin. Letní 

stav bekasin nepřesáhl 10 ex. Téměř celý rok byla 

Vomáčka suchá, tak se není čemu divit. Na 

kontroly českobudějovické rybniční soustavy mi, 

bohužel, příliš času nezbývalo. 

Jakub Vrána 

 Vzhledem ke škole a náročnému cestování 

jsem se v loňském roce k bahňákům příliš 

nedostal, přesto však mám pár pozorování ze 

Svitavska i Jižních Čech, které obratem zašlu. 

Zároveň se tímto i omlouvám, že jsem dosud 

nedodělal slíbený kompletní přehled pozorování 

bahňáků na Svitavsku. 

Václav Zámečník 

 V roce 2011 jsem se s bahňáky nejvíc 

potkával v práci. Už delší dobu prosazuji v rámci 

různých pracovních skupin agroenvironmentální 

program na ochranu čejky chocholaté na orné 

půdě a zatím se to daří – tento titul zůstává 

součástí návrhu do dalšího období 2014-2020. 

Zůstává otázkou, jak přistoupit ke stávajícímu 

titulu na travních porostech, ale na to by měl 

odpovědět rozsáhlý monitoring hnízdního výskytu 

čejky chocholaté připravovaný pro letošní rok. I v 

roce 2011 jsem se zúčastnil tradičního čejkování 

na Písecku, ale v okolí mého rodiště, na 

Královéhradecku, jsem bahňáky dost zanedbával. 

V letošním roce jim to doufám vynahradím. 

Pavel Žďárek 

 Po celý rok 2011 jsem byl vážně nemocen. 

Vedlejší účinky léčby podstatně omezovaly mou 

aktivitu v terénu. Ukončil jsem odchyty pěvců a 

přestal jsem sledovat výskyt bahňáků na oblíbené 

přehradě Rozkoš u České Skalice (NA), kam v 

posledních letech pravidelně dojíždí spousta 

ptákařů z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
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Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011 

  Michal Pakandl 

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

14.5.2011 Jaroslavice, sádky 

(ZN) 

2 ex.  R. Doležal 

17.5.2011 Pištín, r. Volešek (CB) 3 ex.  J. Závora, J. Pykal, H. 

Bednářová 

22.9.2011 Cheb, přehrada 

Jesenice 

1 ex.  A. Jelínek 

Pisila čáponohá (Himanthopus himanthopus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

9.4.2011 Svatobořice – Mistřín 

(HO) 

1 pár  K. Šimeček 

 

26.4.2011 Úherce (PS) 1 ex.  D. Lučan 

květen - červenec 

2011 

kraj Jihomoravský hnízdění 1 

páru 

 J. Svatoš, D. Horal, K. 

Šimeček a další 

 

5.5.2011 Vrbenské r.(CB)   P. Albert 

18.5.2011 Hradišťko u 

Žíželic(KO) 

  M. Jelínek 

6.7. - 14.8.2011 Lednické r.(BV) 1 - 9 ex.  V. Opluštil, L. 

Greplová a další 

 

.8.2011 1NPR Velký a Malý 

Tisý(BV) 

1 ex.  J. Cepák 

 

 

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

3. a 15.4.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 1 ex.  F. Marec, P. 

Marecová, L. Jasso, 

L. Stančo a další 

10.4.2011 Mutěnické r.(HO) 1 ex.  K. Šimeček 

17.4.2011 Lomnice n. Luž., r. 

Koclířov(JH) 

1 ex.  J. Šimek 
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25.5.2011 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

2 páry  tok J. Mikeš, P. Ondra 

28.5. - 2.6.2011 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

1 pár 2.6. 3 vejce P. Ondra 

 

7.6.2011 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

3 ex. nesedí, 

hnízdo 

nenalezeno 

J. Mikeš, P. Ondra 

 

9. - 10.6.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

2 ex.  V. Vyhnálek 

 

15.6.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 1 ad.  J. Pykal 

7.7.2011 NPR Velký a Malý 

Tisý(JH) 

4 ex.  J. Cepák, J. Hora, J. 

Mráz 

10.7. - 1.9.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 - 5 ex.  V. Vyhnálek, J. 

Goldman, F. Kopecký 

a další 

14.7.2011 Rakvice, 

Trkmanec(BV) 

1 subad.  A. Goebel, J. 

Šafránek, Z. 

Abrahámek 

20. - 22.7.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 4 - 6 ex.  Z. Ondrášek, M. 

Frencl 

9.8.2011 Dehtáře, r. 

Dehtář(CB) 

1 ex. 1K  J. Závora, V. Kubelka 

14.8.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 4 ad.  Z. Ondrášek 

24.8.2011 Hodonín 11 ex.  K. Šimeček 

26.8.2011 Tovačov(PR) 1 ex.  R. Holiš 

 

Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

13.6.2011 Křepenice(PB) 1 ex.  J. Veselý 

 

 

Kulík říční (Charadrius dubius) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

24.4.2011 Pištín, r. Volešek(CB) min. 28 ex.  M. Pakandl 

10.7.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

38 ex.  V. Vyhnálek 

 

10.7.2011 Rakvice, 

Trkmanec(BV) 

38 ex.  V. Vyhnálek 
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Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

11.9.2011 Záříčí(KM) 13 ex.  R. Doležal 

 

Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

3.9.2011 Opava - Kateřinky 1 ex.  J. Stančo, M. Šindel, 

Z. Chromek 

4.9.2011 Opava - Vávrovice 7 ex.  J. Stančo 

13.9.2011 r. Žehuňský(NB) 2 ex.  M. Jelínek 

16.9.2011 Vernířovice, 

Břidličná(SU) 

1 ex.  V. Faltus 

 

22.9.2011 Sudoměř, pole u r. 

Nadvesný(ST) 

1 ex.  J. Švihovec 

 

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

13.3.2011 Šumvald(OL) 103 ex.  J. Beran, J. Beranová 

20.3.2011 Miroslav, 

Kašenec(ZN) 

cca 420 ex.  P. Šrámek 

 

5.11.2011 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

45 ex.  L. Doupal, J. Vlček 

 

6.11.2011 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

55 ex.  L. Doupal 

 

 

Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

4. a 7.4.2011 Záhlinické r.(KM) 6 ex.  R. Holiš, M. Dvorský 

 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

29.1.2011 Pražák u Vodňan(ST) 1 ex.  Brückner, Z. 

Mazancová J. 

9.2.2011 Staré Sedliště, r. 

Mělký(TC) 

32 ex.  Z. Mára 

 

12.2.2011 Hazlov, Táborská(CH) 48 ex.  A. Jelínek 

15.3.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 500 ex.  Z. Valeš 
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16.3.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 600 ex.  J. Pykal, J. Závora, H. 

Bednářová 

6.7.2011 Rakvice, 

Trkmanec(BV) 

450 ex.  V. Vyhnálek 

9.9.2011 Lomnice nad Lužnicí, 

r. Velký Tisý(JH) 

cca 800 ex.  P. Kolka 

16.10.2011 Tovačov(PR) 800 ex.  L. Doupal 

27.10.2011 Lednice, r. 

Mlýnský(CB) 

cca 650 ex.  J. Goldman 

 

29.10.2011 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

1250 ex.  J. Šírek 

 

29.10.2011 Podůlšany(PA) 700 ex.  R. Lučan 

 

30.10.2011 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

980 ex.  L. Doupal 

 

5.11.2011 Tovačov(PR) 900 ex.  L. Doupal 

18.12.2011 Staré Sedliště(TC) 35 ex.  Z. Mára 

18.12.2011 Ctiboř(TC) 32 ex.  Z. Mára 

23.12.2011 Přehýšov, r. 

Přehýšovský(PS) 

8 ex.  L. Schröpfer 

 

 

Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

9.-16.4.2011 Dasný(CB) 1 ex.  V. Kubelka, M. Šálek 

a další 

 

Jespák šedý (Calidris temminckii) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

6.5.2011 Jaroslavice, 

výtažníky(ZN) 

12 ex.  P. Šrámek 

 

 

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

12.5.2011 Těšetice(OL) 2 ex.  V. John 

14.5.2011 Jaroslavice, 

sádky(ZN) 

1 ex.  R. Doležal 

 

20.7.2011 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

4 ex. tamtéž 4.8. 

1 ex. 

J. Mikeš, P. Ondra 
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26.-29.7.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 - 2 ex.  J. Goldman, V. 

Vyhnálek, J. Mikeš, P. 

Ondra 

30.8.2011 Záříčí(KM) 1 ex.  J. Vlček 

7. - 21.9.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 - 3 ex.  V. Vyhnálek, L. Novák, 

M. Nováková, R. 

Doležal, H. Doležalová, 

K. Šimeček 

13.9.2011 Radošovice, r. 

Dehtář(CB) 

2 ex.  J. Vlček 

 

2.10.2011 Radostín, r. Velké 

Dářko(ZR) 

2 ex.  T. Kněžíček 

 

3.10.2011 Haklovy Dvory, r. 

Starý Houženský(CB) 

1 ex. 1K  J. Vlček 

 

 

Jespák písečný (Calidris alba) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21.9.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 ex.  V. Vyhnálek 

 

2.10.2011 Radostín, r. Velké 

Dářko(ZR) 

  T. Kněžíček 

 

 

Jespák rezavý (Calidris canutus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

26.-28.3.2011 Slavkov u Brna(VY) 2 ex.  P. Navrátil, R. 

Doležal 

27.3.2011 Hradišťko u 

Žiželic(KO) 

1 ex.  M. Jelínek, D. 

Matthey, I. Moran, P. 

Šimerová 

10.-17.9.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 juv.  V. Vyhnálek, L. 

Novák, M. Nováková, 

R. Doležal, H. 

Doležalová, R. Vlk, T. 

Grim 

13.9.2011 Strachotín, 

VDNM(BV) 

1 juv.  J. Vaněk 

  

Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

30.-31.8.2011 Záříčí(KM) 1 ex.  J. Vlček, J. Novák 
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Jespák bojovný (Phylomachus pugnax) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

12.3.2011 Pištín, r. Volešek (CB) 45 ex.  M. Pakandl 

11.4.2011 Blučina(BO) 72 ex.  J. Mikeš 

21.4.2011 kraj Jihomoravský cca 200 ex.  D. Horal 

23.4.2011 kraj Jihomoravský min. 130 ex.  D. Horal 

10.7.2011 Rakvice, 

Trkmanec(BV) 

cca 80 ex.  V. Vyhnálek 

 

 

 

Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

22.1.2011 Sedmihorky(SM) 1 ex. tamtéž 29.1. 

2 ex. 

V. a J. Šťastný 

 

8.2.2011 Všeň(SM) 1 ex.  M. a F. Jůna 

12.2.2011 Žichlínek, poldr(UO) 1 ex.  P. Moutelík 

28.5.2011 Sedmihorky(SM) 1 ex.  V. a J. Šťastný 

29.10.2011 Lysá nad Labem(NB) 15 ex. 11 ex. 

chyceno 

R. Lučan 

 

19.11. - 

19.12.2011 

Postupice(BN) 1 - 3 ex.  P. Procházka 

 

11.12.2011 Sedmihorky(SM) 2 ex.  V. Šťastný 

18. a 19.12.2011 Praha - Modřany, 

Modřanské tůně 

1 ex.  M. Jelínek, M. Švátora 

 

23.12.2011 Dublovice(PB) 1 ex. tamtéž 27.12. 

chyceny 2 ex. 

J. Veselý 

 

26.12.2011 Lysá nad Labem, NPR 

Hrabanovská 

černava(NB) 

4 ex.  R. Lučan, M. 

Lučanová 

 

28.12.2011 Maletice(PI) 1 ex.  M. Frencl 

 

28.12.2011 Žichlínek, poldr(UO) 3 ex.  P. Moutelík 
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Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel  

 

22.1.2011 Sedmihorky(SM) 3 ex. tamtéž 29.1. 

1 ex. 

V. a J. Šťastný 

9.2.2011   Bzenec, Vlčí 

Hrdlo(CB) 

1 ex.  K. Šimeček 

 

19.2.2011 Střížovice, Bašňovský 

mokřad 

1 ex.  R. Holiš 

 

29.3.2011 Černovír(OL) 5 ad.  tok L. Praus 

14.5.2011 Jiříkov, r. 

Jiříkovský(HB) 

4 ad. tok M. Říha 

5.11.2011 Kouty nad Desnou, 

Červenohorské 

sedlo(SU) 

průtah 500 

ex. přes sedlo 

1 ex. chycen M. Vavřík, F. Zicha, J. 

Jelínek, J. Sviečka 

11.12.2011 Mutěnice(HO) 2 ex.  K. Šimeček, O. Ryška, 

A. Prágr 

11.12.2011 Sedmihorky(SM) 3 ex.  V. Šťastný 

23.12.2011 Kunovice, letištní 

plocha(UH) 

1 M  M. Tomešek 

 

25.12.2011 Slavkov u Brna(VY) 2 ex.  P. Navrátil 

 

Bekasina větší (Gallinago media) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21.4.2011 Žichlínek - poldr(UO) 1 ex.  P. Moutelík, R. 

Chaloupek, J. 

Hanzlíček 

1.5.2011 Jankovice(KM) 1 ex.  R. Lučan 

5.5.2011 r. Žehuňský(NB) 1 ex.  M. Jelínek, L. 

Urbánek 

13.9.2011 r. Žehuňský(NB) 1 ex. chycen  M. Jelínek 

 

Sluka lesní (Scolopax rusticola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

29.3.2011 Račice - 

Pístovice(VY) 

6 ex. tok P. Smejkal 

 

1.4.2011 Borotice(PB) 4 M  tok Z. Mařík 

5.11.2011 Kouty nad Desnou, 

Červenohorské 

sedlo(SU) 

průtah 30 ex. 7 ex. chyceno M. Vavřík, F. Zicha, J. 

Jelínek, J. Sviečka 
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Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

4.3.2011 Břeclav, Dyje 1 ex.  R. Hasilová 

25.3. - 17.6.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 1 - 10 ex. pozorován 

tok 

J. Závora, F. Marec, 

L. Jasso a další 

25.4.2011 Dívčice, r. 

Březovec(CB) 

9 ex.  J. Staněk 

8.5.2011 Zbudovská Blata(CB) 1M 1F  na mokřině v 

louce, M 

varuje 

V. Kubelka 

10.6.2011 Zbudovská Blata(CB) 2 ex. varují v 

kukuřici 

V. Kubelka 

 

Břehouš rudý (Limosa lapponica) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

5.9.2011 Prusy(PR) 1 ex. 1K chycen R. Lučan 

17.9.2011 Pašice(CB) 1 ex.  J. Vlček 

 

Koliha velká (Numenius arquata) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

9.1.2011 Lanžhot, obora 

Soutok(BV) 

1 ex. hlas  D. Horal 

 

březen - srpen 

2011 

Praha - Ruzyně, letiště 1 pár úspěšné 

hnízdění 

V. Šena, J. Marek 

 

27.11. - 

18.12.2011 

Pohořelice, r. 

Starý(BO) 

1 ex.  R. Doležal 

 

5. - 29.12.2011 Jaroslavické r.(ZN) 1 - 3 ex.  M. Stehlík, V. Stehlík, 

P. Šrámek 

23.12.2011 r. Bošilecký(CB) 2 ex.  M. Frencl 

 

Koliha malá (Numenius phaeopus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

8.4.2011 Renoty(OL) 3 ex.  V. Gahura 

9.4.2011 Záhlinické r.(KM) 1 ex.  J. Růžičková, J. 

Růžička 

11.4.2011 Tovačov(PR) 1 ex.  J. Šírek 

17.4.2011 Lomnice nad Lužnicí, 

r. Koclířov(JH) 

2 ex.  J. Šimek 

 

4.5.2011 Hlohovec, r. 1 ex.  R. Figura 
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Prostřední(BV) 

7.5.2011 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

1 ex.  L. Doupal 

 

7.5.2011 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

1 ex.  J. Malina 

 

20.8.2011 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

1 ex.  L. Doupal 

 

21.8.2011 Kadov - Pole, 

Smyslovská 

pastvina(ST) 

2 ex.  R. Muláček 

 

12.9.2011 Bohdalov, r. 

Záhumenní(ZR) 

1 ex.  T. Kněžíček 

 

6.11.2011 Hulín, štěrkovna(KM) 1 ex.  J. Šafránek 

 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

24.4.2011 Grymov, Bečva(PR) 1 pár  tok J. Chytil, P. Pokorová 

6.5.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

17 ex. tamtéž 9.5. 

14 ex. 

V. Vyhnálek 

 

19.7.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

15 ex.  J. Mikeš, P. Ondra 

 

 

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

24.4.2011 Grymov, Bečva(PR) 1 pár  tok J. Chytil, P. Pokorová 

 

24.5.2011 Křižánky(ZR) 2 ad. vzrušené 

chování a 

varování 

J. Cepák 

 

9.12.2011 Dubňany, r. 

Jarohněvický(HO) 

7 ex.  K. Šimeček 

27.12.2011 Hlohovec, 

Včelínek(BV) 

7 ex.  R. Hasilová 

 

 

Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

14.6.2011 Strýčice, r. 

Dehtář(CB) 

12 ex.  J. Vlček 

 

7.9.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

45 ex.  V. Vyhnálek 
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27.10.2011 Lednice, r. 

Mlýnský(BV) 

56 ex.  J. Goldman 

 

30.11. - 

11.12.2011 

Mutěnice(HO) 1 ex. s 

poraněnou 

nohou 

1.12. 2 ex. G. Čamlík, K. 

Šimeček, O. Ryška, A. 

Prágr 

 

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

10.4.2011 Sedlec, r. 

Mlýnský(CB) 

1 ex.  F. Marec, J. Šíchová 

19.4.2011 Jistebník, rybníky(NJ) 1 ex.  Z. Chromek 

25.4.2011 kraj Jihomoravský 1 ex.  D. Horal 

1.5.2011 odkalovací nádrže 

cukrovaru Velké 

Meziříčí(RK) 

1 ex.  J. Vaněk 

3.5.2011 Opatov, r. Nový(SY) 2 ex.  L. Novák 

13.6.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 ex.  V. Vyhnálek 

 

20.7.2011 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

4 ex.  J. Mikeš, P. Ondra 

 

24.7.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 ex.  V. Vyhnálek, J. 

Goldman 

 

Vodouš bahenní (Tringa glareola) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

6.5.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

112 ex.  V. Vyhnálek 

 

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1.4.2011 Pištín, r. Volešek(CB) 20 ex.  J. Vlček 

9.-20.4.2011 Blučina(BO) 3 páry tok P. Forejtek, J. Mikeš 

9. - 21.4.2011 Svatobořice - 

Mistřín(HO) 

4 páry  K. Šimeček 

24.5.2011 Polešovice(UH) 1 pár velmi 

pravděpodobné 

hnízdění 

K. Šimeček, G. 

Čamlík 
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Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

24.-29.7.2011 Hlohovec, r. 

Prostřední(BV) 

1 ex.  V. Vyhnálek, J. 

Goldman, J. Mikeš, P. 

Ondra 

28.8.2011 Sudoměř, parkoviště u 

r. Markovec(ST) 

1 juv.  M. Felbáb 

12.9.2011 Bohdalov, r. 

Záhumenní(ZR)  

1 juv.  T. Kněžíček, F. 

Hruška 

13. a 16.9.2011 Strachotín, dolní nádrž 

VD Nové Mlýny(BV) 

1 ex.  J. Vaněk, R. Doležal 

 

Kroužkování bahňáků v České 

republice v roce 2010 

  Jaroslav Cepák 

 V roce 2010 bylo na území České republiky 

okroužkováno 683 jedinců 24 druhů bahňáků. 

 Po předchozím katastrofálním roce 2009, kdy 

bylo okroužkováno pouhých 489 bahňáků (viz 

obr. 1), tak snad došlo k pověstnému „odrazu ode 

dna“. Za zvýšením počtů stojí zvýšení aktivity 

některých kolegů, ale také příhodné klimatické 

podmínky. Díky deštivému počasí se na řadě míst 

zemědělské krajiny vytvořily rozsáhlé kalužiny, 

atraktivní nejen pro hnízdící, ale i pro protahující 

bahňáky.  Díky tomu bylo okroužkováno 182 

čejek chocholatých (více než dvojnásobek ve 

srovnání s rokem 2009) a 57 kulíků říčních. 

Naopak velice nízký je počet okroužkovaných 

pisíků obecných, jednoho z nejhojněji 

protahujících druhů.  Pouhých 24 okroužkovaných 

ptáků je nejméně od roku 1949! K poklesu došlo i 

u bekasiny otavní (69 jedinců oproti 170 v roce 

2009) a slučky malé (pouze 3 kroužkovanci). 

 Potěšitelný je naopak výčet vzácných a 

raritních druhů. Čtyři odchycení kulíci bledí 

představují nejvyšší počet od roku 1993, po 8 

letech byl kroužkován jespák rezavý (přehrada 

Rozkoš) a dokonce po 12 letech břehouš 

černoocasý (Olomoucko). Počet označených sluk 

(17 ex., z toho 14 na Červenohorském sedle v 

Jeseníkách) představuje nový roční rekord, 13 

kolih velkých je vyrovnáním nejvyššího počtu 

z roku 2009 a pozoruhodný je i odchyt 4 

kameňáčků pestrých na Olomoucku. Pomyslnou 

„třešničkou na dortu“ jsou pak odchyty jespáka 

plavého a lyskonoha ploskozobého. V obou 

případech se jedná o první odchyt druhu v ČR, u 

lyskonoha ploskozobého ještě okořeněný zpětným 

hlášením z Itálie!  Z dalších zajímavých hlášení 

stojí za zmínku čejka chocholatá a 2 sluky lesní 

ulovené ve Francii a především pak odečty 2 

jespáků obecných s polskými kroužky na přehradě 

Rozkoš, dokládající značnou rychlost tahu tohoto 

druhu (479 km/noc).  

 Na kroužkování se v roce 2010 podílelo 

celkem 55 kroužkovatelů, z nichž 8 je členy 

SVOB. To je oproti roku 2009, kdy kroužkovali 

pouze 4 členové skupiny, výrazný nárůst aktivity. 

Ještě markantnější je pak nárůst počtu 

okroužkovaných ptáků – členové skupiny označili 

369 jedinců, což je více než 50% bahňáků 

kroužkovaných v roce 2010. Pohled do databáze 

však ukazuje, že jde především o zásluhu Jiřího 

Sviečky, který sám označil 325 exemplářů 18 (!) 

druhů, což představuje 47% všech bahňáků 

kroužkovaných v roce 2010! 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

32 

100 

 

Zpětná hlášení získaná v roce 2010 

 

Čejka chocholatá  

H  126751      (pullus) 

04.06.2006     Kundratice (ZR), Čejka Jaromír                                              49.32N    16.10E 

09.01.2010     Argeles sur Mer, Pyrenees-Orientales, Francie                       42.33N    3.00E 

                          10, 1277 km, 1315 dnů 

Jespák obecný  

GDANSK  JT 26995    (f.g.)        

31.08.2010  Swibno, Pomorskie, Polsko                                                        54.20N    18.55E 

01.09.2010  Rozkoš (NA), Vrána Josef                                                          50.23N    16.05E 

03.09.2010  Rozkoš (NA), Vrána Josef                                                          50.23N    16.05E 

                       81, 479 km, 1 den 

  

GDANSK  JT 30914    (1K) 

20.08.2010  Swibno, Pomorskie, Polsko                                                        54.20N    18.55E 

08.09.2010  Rozkoš, (NACZ), Holub Alois                                                   50.23N    16.03E 

                       81, 480 km, 19 dní 

Lyskonoh ploskozobý  

ZA   17931     (3N) 

20.11.2010      Vavřinec (KH), Kavka Michal                                               49.55N     15.02E 

28.11.2010      Marina di Vasto, Chieti, Itálie                                                42.06N     14.43E 

                          živý, kroužek odečten, 870 km, 8 

 01.12.2010     Marina di Vasto, Chieti, Itálie                                                42.06N     14.43E 

                          usmrcen neznámým predátorem, 870 km, 11  

 

Sluka lesní  

ES  12291    (+1K) 

02.10.2010   Červenohorské sedlo (JE), Zicha František                              50.08N      17.09E 

19.11.2010   Seignosse, Landes, Francie                                                       43.42N      1.22W 

                       střelena, 1576 km, 48 dní 

  

ET   1127     (+1K) 

02.10.2010   Červenohorské sedlo (JE), Zicha František                              50.08N     17.09E 

06.12.2010   Cusset, Allier, Francie                                                              46.08N      3.27E 

                       střelena,  1109 km, 65 dní 
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Přehled druhů a počty ex. (pull./ostatní, celkem) bahňáků okroužkovaných jednotlivými 

kroužkovateli v roce 2010 (tučně jsou zvýrazněni členové SVOB) 

 

Kulík říční (12/45, 57) 

Bouček V. 1/0, Cepák J. 4/2, Gazda F. 4/0, Chytil J. 0/1, Jelínek J. 0/4, Kučera K. 0/4, Musil P. 0/1, 

Paisker M. 4/0, Rymešová D. 0/1, Sviečka  J. 0/19, Štancl F. 0/1, Veselý J. 0/2,  Zicha F. 0/9 

Kulík písečný (0/11, 11) 

Jelínek J. 0/3, Sviečka J. 0/5, Zicha F. 0/3 

Kulík bledý (0/4, 4) 

Sviečka J. 0/3, Zicha F. 0/1 

Čejka chocholatá (142/40, 182) 

Baloun Z. 7/0, Brandejský M. 4/0, Čejka J. 1/0, Doupal J. 5/0, Hartl J. 5/0, Horák J. 6/0, Jahelka J. 4/0, 

Kubelka V. 8/3, Kubenka A. 2/0, Kučera K. 0/4, Makoň K. 0/1, Maton K. 0/1, Matouš J. ml. 8/0, Mráz J. 

4/0, Petera V. 5/0, Pletka Z. 10/0, Praus L. 4/0, Rymešová D. 1/0, Sviečka J. 11/28, Štancl F.  14/0, 

Vitovský J. 1/0, Zajíc J. 34/0, Zicha F. 0/3 

Jespák rezavý (0/1, 1) 

Koza V. 0/1 

Jespák malý (0/16, 16) 

Jelínek J. 0/4, Sviečka J. 0/11, Zicha F. 0/1 

Jespák šedý (0/4, 4) 

Sviečka J. 0/3, Zicha F. 0/1 

Jespák křivozobý (0/16, 16) 

Jelínek J.  0/1, Sviečka J. 0/12, Švec R. 0/1, Zicha F. 0/2 

Jespák obecný (0/54, 54)  

Chytil J. 0/2, Jelínek J. 0/13, Koleček J. 0/1, Lučan R. 0/2, Sedláček J. 0/1, Sviečka J. 0/29, Zicha F. 0/6  

Jespák plavý (0/1, 1) 

Žďárek P. 0/1 

Jespák bojovný  (0/57, 57) 

Bruckner J. 0/1, Doupal L. 0/1, Chytil J. 0/2, Jelínek J. 0/2, Kučera K. 0/2, Sviečka J. 0/37, Švec R. 0/1, 

Zicha F. 0/11  
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Slučka malá (0/3 ,3) 

Porteš M. 0/1, Sviečka J. 0/1, Veselý J. 0/1 

Bekasina otavní (0/69, 69) 

Bárta F. 0/1, Bartoníček J. 0/1, Hovorka L. 0/2, Kučera K. 0/8, Lučan R. 0/14, Sládeček M. 0/3, Smolík Z. 

0/1, Sviečka J. 0/29, Švec R. 0/6, Zicha F. 0/3, Žďárek P. 0/1 

Sluka lesní (0/17, 17) 

Doupal L. 0/1, Horák J. 0/2, Růžek P. 0/1, Zicha F. 0/13 

Břehouš černoocasý (0/1, 1) 

Jelínek J. 0/1 

Koliha velká (0/13, 13) 

Jelínek J. 0/2, Sviečka J. 0/11 

Vodouš tmavý (0/7, 7) 

Jelínek J. 0/1, Sviečka J. 0/5,  Zicha F. 0/1 

Vodouš rudonohý (0/1, 1) 

Sviečka J. 0/1 

Vodouš šedý (0/16, 16) 

Jelínek J. 0/1, Kučera K. 0/1, Sviečka J. 0/13, Švec R. 0/1 

Vodouš kropenatý (0/18, 18) 

Kučera K. 0/1, Sviečka J. 0/14, Zicha F. 0/1 

Vodouš bahenní (0/48, 48) 

Čejka J. 0/1, Doktor F. 0/2, Horáček J. 0/1, Chytil J. 0/1,  Jelínek J. 0/1, Kučera K. 0/7, Sviečka J. 0/89, 

Zicha F. 0/3, Žďárek P. 0/1  

Pisík obecný (0/24, 24) 

Bartoníček J. 0/1, Brožek J. 0/1, Bruckner J. 0/1, Čutka M. 0/1, Doupal L. 0/1, Chytil J. 0/4, Jelínek M. 

0/1, Kavka M. 0/1, Sedláček J. 0/1, Smola M. 0/1, Sviečka J. 0/1, Vyskočil J. 0/1, Zicha F. 0/4, Žďárek P. 

0/3 

Kameňáček pestrý (0/4, 4) 

Jelínek J. 0/2, Zicha F. 0/2  

Lyskonoh ploskozobý (0/1, 1) 

Kavka M. 0/1 
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Obr. 1: Počty okroužkovaných bahňáků na území bývalého Československa v letech 1951-2001 

resp. na území ČR v letech 2002-2010.  

 

 
 

Průtah jespáka malého (Calidris 

minuta) a jespáka šedého (Calidris 

temminckii) na území České 

republiky 

  Michal Pakandl 

  Jespák malý a jespák šedý jsou pravidelně 

protahujícími druhy na jarním i podzimním tahu, 

málokdy však bývají pozorovány ve větších 

počtech.  Průběh tahu se u obou těchto druhů 

poněkud liší. Zatímco počet pozorování jespáka 

šedého je podobný na jarním tahu i na tahu na 

zimoviště, jespák malý bývá na našem území 

pozorován převážně na podzim. U žádného z 

těchto druhů nebylo zjištěno žádné pozorování 

nasvědčující hnízdění (červnová pozorování nelze 

dávat do souvislosti s možným hnízděním). Zimní 

výskyt jespáka malého je zcela ojedinělý, jespák 

šedý u nás nebyl v zimním období nikdy 

pozorován (Hudec, Šťastný a kol. 2005).   

 Data, na jejichž základě byl tento příspěvek 

sestaven, pocházejí z databáze SVOB. Použita 

byla data z let 1963 - 2011. Některá pozorování z 

databáze nebyla zařazena kvůli nepřesnému 

uvedení data nebo neuvedení počtu jedinců. U 

jespáka malého bylo zařazeno 177 pozorování 802 

ex., u jespáka šedého 133 pozorování 289 ex. 

Počet pozorování obou druhů v databázi je 

poměrně nízký, nižší, než s jakým pracovali 

Hudec, Šťastný a kol. (l. c.) - 290 pozorování 

jespáka malého a 210 pozorování jespáka šedého. 

Údaje z databáze SVOB se mohou částečně 

překrývat s údaji pro faunu ČR (Hudec, Šťastný a 

kol. 2005).  Určitě by tedy bylo vhodné těmto 

druhům věnovat zvýšenou pozornost. 

Průběh jarního tahu jespáka malého 

 V databázi je zaznamenáno 33 pozorování 76 

ex. z jarního tahu, tedy 18,6% všech pozorování a 

9,5% pozorovaných jedinců. První pozorování 

pochází z 11.4.2010 z Petrova rybníku u Krnova - 

3 ex. (H. van Hattem), vrchol nelze vzhledem k 

nízkému počtu pozorování stanovit, průtah 
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průtah jespáka malého - počet pozorovaných jedinců 

probíhá až do června (z června pochází 7 

pozorování 19 ex., tj. 21% pozorování a 25% 

jedinců zaznamenaných na jaře, poslední z 18.6.). 

Na jarním tahu bývají pozorováni jednotliví ptáci 

nebo skupinky do 4 ex., nejvyšší zaznamenaný 

počet byl 10 ex. 

20.5.1994 Lednice, r. Mlýnský (BV), 10 ex., P. 

Macháček 

4.5.2003 Senetín, r. Zbožňov (KH), 9 ex., M. 

Kavka 

10.6.1999 r. Dehtář (CB), 10 ex., B. Kloubec 

Průběh podzimního tahu jespáka malého 

 Počátek tahu na zimoviště je poměrně málo 

zřetelný. První pozorování byla zaznamenána ve 

druhé polovině července, počet pozorování i 

pozorovaných jedinců se zvyšuje až na konci 

srpna. Vrchol podzimního tahu nastává v polovině 

září. V září bylo zaznamenáno 61,2% pozorování 

a 72,2% jedinců z tahu na zimoviště. Pro srovnání 

- Hudec, Šťastný a kol. (l. c.) uvádějí pro září 65% 

všech jedinců. Poměrně výrazný tah přetrvává 

ještě na začátku října, během října však průtah 

postupně ustává. Z listopadu pochází jen jediné 

pozorování -  3.11.2011 2 ex. na r. Vrkoč u 

Pohořelic (T. Kněžíček). Na podzimním tahu 

bývají jespáci malí občas pozorováni i v počtu 

několika desítek kusů. 

18.9.1990 r. Bezdrev (CB), cca 110 ex., M. Šálek 

8.-10.9.1981 střední nádrž VDNM (BV), 

nejhojnější bahňák, 64 ex. odchyceno, J. Malina 
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Průběh jarního tahu jespáka šedého 

 Z období jarního tahu je v databázi 56 

pozorování 160 ex., tedy 42,1% všech pozorování 

a 55,3% pozorovaných jedinců. První pozorování 

bylo 28.3.2010 u Blučiny (BO) - 1 ex. (D. Horal, 

J. Sychra). Během dubna jsou ovšem pozorování 

stále poměrně vzácná, výrazně vyšší počet 

pozorování a hlavně pozorovaných jedinců je 

zaznamenáván v první polovině května. V květnu 

bylo pozorováno celkem 142 ex., tedy 49,1% 

všech pozorovaných jedinců. Hudec, Šťastný a 

kol. (l. c.) uvádějí pro květen 43% pozorovaných 

jedinců. V tomto období bývají pozorována i 

hejnka do 15 ex. Pozorování z konce května a z 

června jsou spíše ojedinělá. 

 

Průběh podzimního tahu jespáka šedého 

 Tah na zimoviště začíná již během července, 

kdy jsou pozorování spíše vzácná. Častěji bývá 

tento druh pozorován v srpnu a v první polovině 

září, a to bez zřetelného vrcholu. Od poloviny září 

tah ustává a říjnová pozorování jsou již ojedinělá. 

Poslední pozorování z databáze bylo zaznamenáno 

13.10.1988 - 1 ex. na r. Dehtář (Kloubec) a 

28.10.1990 tamtéž, ovšem bez udání počtu 

(Brandl). Hudec, Šťastný a kol. (l. c.) zmiňují ještě 

dvě listopadová pozorování. Na podzimním tahu 

se jedná vesměs o jednotlivé ptáky nebo 

maximálně malá hejnka do 7 ex., průměrný počet 

ptáků na pozorování je pouze 1,68 ex. 

Literatura 

Hudec, Šťastný a kol., 2005: Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I. Academia, Praha. 
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Složení potravy vodouše 

kropenatého (Tringa ochropus) a 

bekasiny otavní (Gallinago 

gallinago) 

  Kryštof Chmel 

       Mnozí z vás asi tuší, kteří bezobratlí 

živočichové jsou často vyhledávanou kořistí 

bahňáků. Známé jsou například červené larvy 

pakomárů. Zkusil jsem nalézt nějaké články, které 

by se touto tématikou zabývaly, zajímalo mne, co 

všechno se v jejich potravě objeví. Překvapivě 

takových článků není mnoho a to především těch, 

které by analyzovaly potravu bahňáků zdržujících 

se na sladkých vodách nebo ve vnitrozemí, tedy v 

podmínkách nám blízkých.  

      V tab. 1 naleznete jednotlivé složky potravy 

vodouše kropenatého. Uvedené hodnoty 

naznačují, že se vodouš kropenatý krmil 

především na vodních larvách hmyzu s nejvyšším 

zastoupením jepičích nymf. Hojnost jepic 

naznačuje, že se muselo jednat o poměrně čistý 

vodní tok. Vodouše kropenatého lze nejčastěji 

pozorovat právě poblíž tekoucí vody, kde zřejmě 

vyhledává larvy chrostíků, pošvatek a jiné zde 

žijící bezobratlé. 

       Potrava bekasiny otavní (tab. 2) se zdá být v 

porovnání s vodoušem kropenatým znatelně 

pestřejší. Zřejmě z důvodu, že bekasina vyhledává 

potravu v prostředí více heterogenním. Ze studie 

provedené na anglických vřesovištích je patrné, že 

nejvyhledávanější kořistí bekasiny otavní jsou 

žížaly, následované larvami pakomárů a tiplic.  

       Bylo by hezké porovnat potravu bahňáků 

krmících se na obnaženém dně sladkovodních 

nádrží a rybníků. Práci zabývající se tímto 

tématem jsem však nenašel. 

 

Tab. 1: Složení potravy vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na sladkovodním kanále v jižním Walesu 

– únor až březen 1986 a 1987; mírně upravená tabulka podle Ormeroda a Tylera (1988).  

typ kořisti procentuální zastoupení v potravě  

(předjaří 1986; 1987) 

korýši (Crustaceae) 

 Blešivci rodu Gammarus  

 

0.2 ; 1.7 

nymfy jepic 

 dvoukřídlé jepice (Baetidae) 

 proudní jepice (Heptageniidae) 

 

95 ; 90.9 

0.7 ; 0 

nymfy pošvatek (Plecoptera) 

 čeleď Leuctridae 

 

1.8 ; 0.5 

larvy chrostíků (Trichoptera) 

 čeleď Rhyacophilidae 

 

1.8 ; 4.2 

larvy dvoukřídlích (Diptera) 

 muchničky (Simuliidae) 

 pakomáři (Chironomidae) 

 

0.1 ; 3 

0.4 ; 0.25 
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Tab.2: Složení potravy bekasiny otavní (Gallinago gallinago) z vřesovišť severní anglie z období dubna 

až června roku 2003; potrava byla analyzována z 29 vzorků čerstvých exkrementů pocházejících z těchto 

typů vegetačního pokryvu: 10 - vřes nebo vřes s trávou, 13 - kyselé trávníky a 6 – mokřady; tabulka 

mírně upravena podle Hoodlessa et al. (2007).  

typ kořisti procentuální zastoupení v potravě  

žížaly (Lumbricidae) 42.3 

nymfy vážek (Odonata) 0.2 

housenky motýlů (Lepidoptera) 2 

Dvoukřídlí (Diptera) 

 dospělci tiplic (Tipulidae) 

 larvy tiplic  

 larvy pakomárů (Chironomidae) 

 

1.2 

15.6 

16.8 

blanokřídlí – širopasí (Hymenoptera - Symphyta) 3.7 

brouci (Coleoptera) – dospělci 

 střevlikovití (Carabidae) 

 drabčíkovití (Staphylinidae) 

 vodomilovití (Hydrophilidae) 

 neurčení brouci 

 

1.6 

1.9 

1.8 

3.1 

larvy brouků 2.1 

pavouci (Araneae) 4.5 

sekáči (Opliones) 0.6 

stopkoocí plži (Stylommatophora) - suchozemští 1.2 

spodnoocí plži (Basommatophora) - sladkovodní 0.7 

sladkovodní mlži (Unionoida) 0.5 

 

Literatura 

Hoodless AN, Ewald JA, Baines D. 2007: Habitat use and diet of Common Snipe Gallinago gallinago 

breeding on moorland in northern England: Capsule Moorland breeding birds were associated with 

marshy grassland, acid flush and unimproved acid grassland, where their diet was dominated by 

earthworms and tipulid larvae. Bird Study 54: 182-191. 

Ormerod SJ, Tyler SJ. 1988: The diet of Green Sandpipers Tringa ochropus in contrasting areas of their 

winter range. Bird Study 35: 25-30. 
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Larva jepice (foto: Jan Hamrský) 

 

Larva pošvatky (foto: Jan Hamrský)
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Bahňáci na přehradě Rozkoš 

v letech 2010 a 2011 

  Jaroslav Vaněk 

Úvod 

       Vodní nádrž Rozkoš u České Skalice (NA) 

patří bezpochyby k jedné z nejvýznamnějších 

migračních zastávek vodního ptactva v České 

republice. Do konce roku 2011 bylo na lokalitě 

zaznamenáno 290 ptačích druhů (kategorie A, B, 

C dle seznamu ptáků ČR platnému ke dni 

15.12.2011), z toho 43 druhů bahňáků. Příčiny je 

možné spatřovat jednak v jejím vhodném umístění 

v krajině, příznivé nadmořské výšce a bohaté 

potravní nabídce. Dostupnost potravy pro bahňáky 

je však bezprostředně závislá na manipulaci s výší 

vodní hladiny na přehradě.   

       Skutečnost, že ve dvou po sobě jdoucích 

letech došlo na lokalitě k vytvoření naprosto 

rozdílných podmínek, mne inspirovala k tomu, 

abych zpracoval přehled o výskytu bahňáků na 

lokalitě právě za tyto dva roky. Příspěvek si 

neklade za cíl tato dvě období porovnávat a 

vyvozovat ze zaznamenaných údajů jakékoliv 

závěry. Druhové složení migrujících bahňáků a 

jejich početnost na lokalitě závisí na mnoha 

dalších faktorech, mezi které patří klimatické 

podmínky v období migrace, potravní nabídka na 

tahových trasách, úspěšnost hnízdění v daném 

roce a řada dalších. Příspěvek je tak spíš 

faunistickým přehledem o výskytu bahňáků na 

dané lokalitě a případné porovnání obou let 

ponechávám na čtenářích příspěvku. 

Níže uvedený soupis téměř výhradně zahrnuje 

data, která byla zaznamenána autorem tohoto 

příspěvku, často společně s Aloisem Holubem. 

Jména dalších případných autorů pozorování jsou 

uvedena u konkrétních záznamů.  

       Autorem příspěvku bylo v průběhu roku 2010 

na lokalitě provedeno celkem 87 kontrol a 

v průběhu roku 2011 92 kontrol. Prezentované 

fotografie byly pořízeny autorem příspěvku. Část 

údajů uvedených v následujícím textu byla 

zveřejněna ve faunistických přehledech sborníku 

Východočeské pobočky České společnosti 

ornitologické Panurus. 

Stručný popis území a vodního díla  

       Údolní nádrž Rozkoš se nachází na 

stejnojmenném potoce v terénní kotlině mezi 

Českou Skalicí a Novým Městem nad Metují 

v bývalém okrese Náchod. Výška okolní krajiny 

převážně nepřesahuje hodnotu 300 m n.m. a má 

hlavně zemědělský chrakter, pouze s několika 

malými lesními a vodními plochami. Vodní 

plocha nádrže zabírá území o rozloze cca 1000 ha.  

       Pro lepší pochopení následujícího textu 

považuji za vhodné alespoň stručně popsat některé 

konstrukční a technické prvky uvedeného vodního 

díla. Základními stavebními prvky vodního díla 

Rozkoš jsou jez na Úpě, úpský přivaděč, dělící 

hráz (dále v textu jen DH), hlavní hráz a úpravy 

potoka Rozkoš. Voda se do nádrže přivádí z Úpy 

korytem přivaděče dlouhým 2.337 m o max. 

kapacitě 150 m
3
/s. Průtok vody se reguluje 

nastavením klapky na jezu. V případě potřeby lze 

využít i opačné funkce přivaděče. Vnitřní - dělící 

hráz vznikla zvýšením a prodloužením hráze 

bývalého Rovenského rybníka. Tato hráz 

rozděluje nádrž na severní  - rekreační část, 

nazývanou Rovenský rybník (dále v textu jen RR) 

a část jižní – retenční, nazývanou Zátopa (dále 

v textu jen Z). Čtyři metry široká koruna dělící 

hráze s asfaltovou vozovkou je vysoká asi 12 m, 

její délka včetně 200 m hrany přelivu u západního 

okraje je 1.760 m. Hrana přelivu na konci DH leží 

na kótě 280,50 m n.m., maximální úroveň retenční 

hladiny přehrady je pak 282,60 m n.m. Hladina 

stálého nadržení (minimální výška hladiny) je pak 

na kótě 271,60 m n.m. Z uvedeného je zřejmé, že 

prostor pro kolísání hladiny pak činí celých 11 

výškových metrů.  
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       Zatímco na rekreační části přehrady zůstává 

ve většině let zachována vysoká hladina vody, na 

retenční části dochází právě v období konce léta a 

podzimu k jejímu snižování. Následkem toho zde  

vznikají rozsáhlé bahnité plochy, které jsou 

vyhledáným biotopem pro migrující ptactvo, 

zejména bahňáky. Naprosto odlišná situace 

nastává v období jarní migrace. Na konci zimního 

období bývají na retenční části k dispozici ještě 

zbytky bahnitých ploch, ale s postupujícím jarem 

a táním sněhu se celá přehrada velmi rychle 

zaplňuje vodou. Migrující ptactvo má potom jen 

velmi omezený výběr biotopu k odpočinku a 

hledání potravy. Za odpočinkové místo v tomto 

období slouží převážně DH, kde je však vzhledem 

k jejímu charakteru jen velmi omezená potravní 

nabídka. S ohledem na rozdílné podmínky 

v daném roce (zejména množství srážek a sněhu) 

však dochází k manipulaci s výší hladiny 

v různých časových obdobích, která se mohou 

v jednotlivých letech značně lišit. Diametrálně 

odlišné podmínky byly na lokalitě ve dvou po 

sobě jdoucích letech a to 2010 a 2011. Dále je 

jejich stručná charakteristika. 

 

Kolísání hladiny v roce 2010   

       V průběhu března je do přehrady zachycována 

voda, koncem března jsou ještě na Z menší 

bahnité plochy, tyto jsou následně rychle zatopeny 

a obě části přehrady mají vysoký stav vody.  Ke 

snižování hladiny na Z dochází již počátkem 

července, takže od počátku podzimní migrace 

bahňáků jsou na lokalitě vytvořeny vhodné 

podmínky pro jejich pobyt. V srpnu a září jsou 

odhaleny rozsáhlé plochy dna na Z, které rychle 

vysychají a zarůstají řídkou vegetací. 

Kolísání hladiny v roce 2011  

       Obdobná situace jako v roce 2010, ale 

v průběhu dubna je hladina RR snížena a obnažen 

pás bahnitého dna v šíři do cca 20 m (podle 

profilu dna). Situace v této části lokality je však 

komplikována velkým počtem rybářů a s tím 

souvisejícím rušením ptactva. Ke snižování 

hladiny na Z dochází až v průběhu září, takže 

vhodné podmínky pro pobyt bahňáků vznikají až 

na přelomu září a října. Bahnité plochy již 

zůstávají téměř úplně bez vegetace. 

 

Přehled druhů bahňáků zjištěných na lokalitě v letech 2010 a 2011 

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 

Charakter výskytu: mimořádný výskyt. 

2010: zastižen  3.7. 1 ad. ex. na obnaženém dnu Z  (V. Koza). 

2011: nezastižen. 

Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 13.5. 4 ex., 16.5. 1 ex. (všichni DH). 

Jaro 2011 : nezastižen. 

Podzim 2010: 29.8. 5 juv. ex., 30.8. dtto, 2.9. 7 juv., 3.9. 3 juv., 5.9. 4 juv., 6.9. 7 juv., 9.9. 7 juv., 10.9. 6 

juv., 13.9. 3 juv., 16.9. 3 juv., od 18.9. při všech kontrolách 1 ex., naposledy 11.10. Vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: 6.9. 1 ad. ex. na DH (P. Žďárek). 
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Kameňáček pestrý (Arenaria interpres), 13.5.2010, Rozkoš 

Kulík říční (Charadrius dubius) 

Charakter výskytu: v počtu 1 – 3 páry hnízdí na polích v blízkosti přehrady, pravidelně protahuje na jaře i 

na podzim. 

Jaro 2010: 20.3. 1 ex. a 24.3. 4 ex., 28.3. 12 ex. (zbytek obnaženého dna), poté na DH 1 – 2 ex. patrně 

z místní populace. 

Jaro 2011: 18.3. 2 ex. (zbytek obnaženého dna), poté pravidelně na DH 1 – 4 ex., 11.5. min. 7 ex. na 

obnaženém břehu RR.  Poté na DH 1 – 3 ex. patrně místní populace. 

Podzim 2010: 10.7. min. 30 ex. bahna na Z,  13.7. dtto, 15.7. – cca 50 ex., 18.7. 25 ex., 20.7. dtto, 

následně při každé kontrole do 15 ex., poslední záznam 29.9. 1 ex. 

Podzim 2011: nezastižen. 

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 8.5. 1 ex., 10.5. 2 ex.,  vše na DH. 

Jaro 2011: 5.5. 1 ex., 10.5. dtto, 11.5. dtto, 13.5. 3 ex., až potud  na DH, 16.5. 1 ex., 23.5. 3 ex., obnažené 

břehy RR. 
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Podzim 2010: 27.7. 1 ad. ex., poté do 17.8. 1 – 3 ad. ex., 18.8. 8 ad. + 4 juv. ex., poté při každé kontrole, 

maximum 9.9. 25 převážně juv.ex. Následně se počet postupně snižuje a poslední zastižen ještě 4.11. 1 

ex. 

Podzim 2011: 6. a 7.9. – 1 juv. ex. na kamenitém břehu částečně upuštěné Z,  29.9. 1 juv. ex., 3.10. 2 ex. 

na obnaženém dnu Z. 

Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 

Charakter výskytu: mimořádný výskyt. 

2010: nezastižen. 

Jaro 2011: 25. – 26.4. 1 ad. M na dělící hrázi. (akceptováno FK pod č. 11/2011). 

 

 

Kulík mořský (Charadrius alexandrinus), 25.4.2011, Rozkoš 

Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře, pravidelně na podzim.  

Jaro 2010: 8.5. 1 ex. v prostém šatu na DH. 

Jaro 2011: 5.4. 1 ex. v prostém šatu na DH. 

Podzim 2010: 24.7. pozorován 1 ex. v prostém šatu, dne 30.7. nalezen uhynulý. 17.8. 1 ad. ex., 20. - 24.8. 

2 ad. ex., 27.8. až 3.9. 1 - 4 ad. ex., 13.9. 1 juv. ex., 18.9. 4 juv. ex., poté pravidelně až 14 ex., poslední 

záznam 17.11. 3 ex., vše na bahnech Z. 
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Podzim 2011: 27. a 29.9. 1 juv. ex., 12.10. 4 juv. ex., 13 až 28.10. 10 – 11 ex., 1.11. 4 ex., 4.11. 12 ex., 

8.11. 10 ex. Vše obnažené břehy Z. 

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. Jeho výskyt není vázán jen na bahnité 

plochy, ale vyhledává i pole v blízkosti přehrady. Za vhodných podmínek zaletuje na bahna přehrady. 

Jaro 2010: 20.3. 42 ex. na poli poblíž obce Doubravice. 

Jaro 2011: 22.3. min. 80 ex. na poli poblíž obce Doubravice, 29.3. min. 50 ex. dtto. 

Podzim 2010: 3.9. 1 ad. ex. létá na bahna Z,  3.,5.,8.10. a 21.11. 1 ex. dtto. 

Podzim 2011: 28.10.  23 ex., 1.11. min. 9 ex., 4. a 8.11. 15 ex., 12.11. min. 9 ex., 2. a 7.12. 13 ex., 11. a 

18.12. 5 ex. Vše na bahnech Z. 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 

Charakter výskytu: Pravidelně protahuje na jaře i na podzim, nepočetně hnízdí na polích v okolí přehrady. 

Výskyt protahujících ptáků není vázán jen na bahnité plochy, ale vyhledává pole v okolí přehrady. Za 

vhodných podmínek zaletuje na bahna přehrady. 

Jaro 2010: 25.2. 1 ex., pole u obce Doubravice, 28.2. 10 ex. + další jednotlivě na poli, poté pravidelně 

protahující hejna do 3 dekády března. Např. 22.3. 580 ex. na bahnitém břehu Z a 120 ex. na poli u 

přehrady. 

Jaro 2011: 12.3. 1 ex. na bahnitém břehu Z, 13.3. 19 ex. přelet u přehrady, 18.3. cca 300 ex. na poli u 

Doubravice, 22.3. 300 ex. na poli a 100 ex. na bahnitém břehu Z. Průtah posledních větších hejn 24.3., 

hejno cca 250 ex. 

Podzim 2010: 10.7. 30 ex.na bahnech Z, poté pravidelně hejna v počtech do 450 ex. dne 18.9. přeletují 

mezi polem a bahny. Poslední údaj je z 23.11. 35 ex. 

Podzim 2011: 13.7. 157 ex. na poli, 19.7. min. 500 ex. na poli, 18.8. 240 ex. na poli, poté při kontrolách 

na polích do 70 ex., až 12.10. cca 300 ex. na bahnech Z, 23.10. cca 400 ex. na bahnech, ještě 12.11. cca 

200 ex., poté 20.11. 13 ex., 7.12. 26 ex., 18.12. 7 ex. a ještě 30.12. 4 ex.  

Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na podzim.  

Jaro 2010 a 2011 : nezastižen. 

Podzim 2010: 13.9. 1 juv. ex. a 14.9. zřejmě téhož ptáka pozoroval  A. Holub. (akceptováno FK pod čj. 

FK 64/2010). Pták pozorován na bahnech Z. 

Podzim 2011: nezastižen. 

Jespák rezavý (Calidris canutus) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na podzim. 

Jaro 2010 a 2011: nezastižen. 
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Podzim 2010: 21. – 30.8. 2 ex., 2.9. – 9.9. 4 ex., 10.9. 6 ex., 13.9. 1 ex., 16.9. 2 ex., 18.9. 3 ex., 20. a 23.9. 

1 ex. (vše juv.). Vše na bahnech Z. Všechny údaje byly FK akceptovány souhrnně po čj. FK 65/2010. 

Podzim 2011: nezastižen. 

 

Jespák rezavý (Calidris canutus), 29.8.2010, Rozkoš 

Jespák písečný (Calidris alba) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře, pravidelně na podzim. 

Jaro 2010: nezastižen. 

Jaro 2011: 2.5. 2 ex., 4. a 5.5. 1 ex. Vše na bahnitém břehu RR. 

Podzim 2010: 2.3 a 5.9. 1 ex., 9.9. 3 ex., 13.9. 1 ex., 16.9. 3 ex., 18.9. 2 ex., 29.9. 1 ex. (vše juv.). Vše na 

bahnech Z. 

Podzim 2011: 6.9. 1 juv. ex. na kamenitém břehu Z. 

Jespák obecný (Calidris alpina) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 8.5. 4. ex., 16.5. 2 ex., vše na DH. 

Jaro 2011: 14.4. 1 ex., 25.4. 1 ex., 2.5. 4 ex., 4. a 5.5. 3 ex., 10.5. min. 2 ex., 11.5. 3 ex. V prvních dvou 

případech zastiženi na DH, další pak na bahnitém břehu RR. 
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Podzim 2010: 18.7. 4 ad. ex., 24.7. 2 ad. ex., 4.8. 1 ad. ex., 10.8. 1 ad. a 1 juv. ex., 17.8. 7 ad. + 1 juv. ex., 

18.8. 23 ad. + 3 juv. ex., 21.8. 2 ad. + 11 juv. ex. Poté při každé kontrole stoupající počty juv. ex., např. 

3.9. 50 ex. z toho 1 ad., maxima od 9.9. do 16.9. cca 100 ex. Následně řádově v desítkách ex. až do 14.11. 

25 ex. Poté 17. a 26.11. již pouze 1 ex. Vše na bahnech Z.  

Podzim 2011: 23.7. 1 ad. ex. na DH, 6.9. 4 juv. ex. na přelivu, 7.9. 4 juv. na kamenitém břehu Z, 15. a 

22.9. 1 juv. ex. na DH, 27.9. 7 ex. na bahnitém břehu Z, 29.9. 18 ex. dtto, 30.9. 16 ex. dtto, 3.10. 12 ex. na 

bahnech Z (a další), 6. a 12.10. 50 ex., 16.10. 30 ex., 17.10. 20 ex., 23.10. 12 ex., 25.10. 1 ex., 28.10. 15 

ex. Následně při každé kontrole do 8 ex., poslední data ze 7.12. 4 ex. a 18.12. 1 ex.  

 

 

Jespák obecný (Calidris alpina), 28.9.2010, Rozkoš 

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře, pravidelně na podzim. 

Jaro 2010 a 2011: nezastižen. 

Podzim 2010: 18.7. 3 ad. ex., 20.7. 4 ad. ex., 4.8. 2 ad. ex., 12. a 17.8. 1 ad. ex., 20.8. 4 juv. ex. Poté juv. 

při každé kontrole až do 29.9. 1 ex. Maximum 10. a 13.9. 20 ex. Vše na bahnech Z. 
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Jespák křivozobý (Calidris ferruginea), 13.9.2010, Rozkoš 

Jespák šedý (Calidris temminckii) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře, pravidelně na podzim. 

Jaro 2010: nezastižen. 

Jaro 2011: 2.5. 1 ex. na DH, 4.5. 2 ex. na bahnitém břehu RR, 5.5. 1 ex. na DH, 11.5. 4 ex. na bahnitém 

břehu RR. 

Podzim 2010: 24.7. 1 ad. ex., 4.8. 1 ad. ex., 12., 17. a 18.8. 2 ad. ex., 27.8. 2 juv. ex. Vše na bahnech Z. 

Jespák malý (Calidris minuta) 

Charakter výskytu: na jaře protahuje nepravidelně na podzim pravidelně. 

Jaro 2010: nezastižen. 

Jaro 2011: 9.6. 1 ex. na bahnitém břehu RR. 

Podzim 2010: od 17. do 30.8. při každé kontrole 1 – 4 ex., 3.9. 12 ex. a poté řádově v desítkách ex. 

s maximem 50 ex. 13.9., od 16.9. do 5 ex., poslední  záznam z 10.11. 1 ex. Převážně šlo u juvenilní ptáky, 

pouze 24.8. 1 ad. ex. a 27.8. 2 ad. ex. Vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: 28.8. 2 ex. na DH, 6. a 7.9. 1 ex. na přelivu, 22.9. 1 ex. na kamenitém břehu Z, 24.9. 1 ex. 

na bahnitém břehu Z, 12. a13.10. 1 ex. na bahnech Z. 
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Jespák bojovný (Philomachus pugnax) 

Charakter výskytu: protahuje pravidelně na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 20.3. 1 ex. bahnitý břeh Z,  22.3. 4 ex. dtto, 24.3. 1 ex. dtto, 28.4. 2 ex. na DH, 8.5. 6 ex. dtto.  

Jaro 2011: 12.3. 1 M na bahnitém břehu Z, 24.3. 4 M dtto, 7.4. hejno 11 ex. letí nad přehradou, 14.4. 1 ex. 

na DH, 18.4. 12 ex. dtto, 20.4. 7 ex. dtto, 22.4. 13 ex. dtto, 23. a 25.4. 9 ex. dtto, 27.4. 56 ex. na přelivu, 

29.4. 8 ex. na bahnitém břehu RR, 2.5. 18 ex. dtto, 4. a 5.5. 1 ex. dtto, 6. a 8.5. 15 ex. dtto, 10.5. 17 ex. 

dtto, 11. a 12.5. 7 ex. dtto, 13.5. 9 ex. dtto, 30.5. 1M na DH. 

Podzim 2010: 18.7. 4 ad.M + 2 ad. F, 20.7. 1 ad. M, 24.7. 1 ad. M + 3 ad. F, 27.7. 1 ad. M + 1 ad. F, 12.8. 

1 juv. F. Poté při každé kontrole až do 3.9. 1 – 2 ex., 5.9. 6 ex., 9.9. 5 ex. na bahnech Z v průběhu dne a 

hejno 40 ex. usedá na nocoviště. Následně při všech kontrolách  až do 10 ex. dne 13.9. Poslední záznam 

z 5.10. 1M. Vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: 13. a 19.7. 1M na poli, 28.8. 1M přelet Z, 24.9. bahnitý břeh Z, 3. a 6.10. bahna Z. 

Jespák plavý (Tryngites subruficollis) 

Charakter výskytu: mimořádný výskyt. 

Podzim 2010: od 2.10. do 11.10. se na vyschlém bahnitém dnu Z zdržoval 1 juv. M, (akceptováno FK 

pod čj. FK 56/2010). 

Rok 2011: nezjištěn. 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 18.4. 2 ex., poté při každé kontrole až do 26.5. 1 ex., s maximem ve dnech 28.4., 2.5. a 10.5. 

10 ex. Vše na DH. 

Jaro 2011: 14.4. 3 ex., poté při každé kontrole až do 23.5. 5 ex., s maximem 2.5. min. 40 ex. Pisík je 

druhem, kterému vyhovuje charakter prostředí na DH, takže tento biotop vyhledává i v případě, že má 

k dispozici bahnité plochy. Ptáci byli od 2.5. rozděleni mezi oba uvedené biotopy. 

Podzim 2010: 10.7. cca 20 ex., poté při všech kontrolách až do 18.8. 7 ex. Poté ještě 4x v průběhu října 

zastižen 1 ex., poslední 29.10. Počty dosáhly maxima ve dnech  18.8. a 21.8. cca 80 ex. Přes skutečnost, 

že po celé období byly k dispozici rozsáhlé bahnité plochy, část pisíků vyhledávala DH. 

Vodouš malý (Xenus cinereus) 

Charakter výskytu: mimořádný výskyt. 

Rok 2010: nezjištěn. 

Jaro 2011: 11.5. 1 ex. na bahnitém břehu RR (akceptováno  FK pod čj. FK 15/2011). 

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

50 

100 

Jaro 2010: 1.4. 1 ex. na bahnitém břehu Z, 16.5. 1 ex. na DH. 

Jaro 2011: 18.3. 1 ex. přelet nad RR, 24.3. 3 ex. na bahnech Z, 29.3. 2 ex. dtto, 23.4. 1 ex. na DH, 9.6. 1 

ex. na bahnitém břehu RR. 

Podzim 2010: 18.7. 2 juv. ex. na bahnech Z, poté dalších 7 záznamů z července až září v maximálním 

počtu 2 ex. 21.8., poslední záznam z 9.9. 1 ex.  

Podzim 2011: 19.7. 1 ex. u přelivu. 

Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 4.4. 1 ex. letí nad RR, 22.4. 2 ex. na DH, 28.4. 1 ex. na DH. 

Jaro 2011: 25.4. 5 ex. na DH, 2.5. 6 ex. na bahnitém břehu RR, 4.5. 1 ex. dtto, 5. a 8.5.3 ex. dtto, 11.5. 1 

ex. dtto, 12. a 13.5. 3 ex. dtto. 

Podzim 2010: 27.7. 1 ex. letí nad Z, 4.8. 3 juv. ex., 10.,20. a 27.8. 1 ex., 29.8. hejno 11 ex., v průběhu září 

3x 1 juv. ex., poslední záznam ze 4.11. 1 ex. Vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: 1.9. 1 ex. přelet nad Z, 8.11. 1 ex. na bahnech Z. 

Vodouš šedý (Tringa nebularia) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 28.4. 7 ex., 2.5. 2 ex. přelet, 5.5. 7 ex.,  .5. 3 ex. Vše na DH. 

Jaro 2011: 14.4. 3 ex., 18.4. 9 ex., 20.,25. a 26.4. 7 ex. Až potud na DH. 29.4. 4 ex., 2.5. 6 ex., 4.5. 2 ex., 

5.5. 4 ex., 6.5. 15 ex., 8.5. 1 ex., 10.5. 6 ex., 11.5. 13 ex., 12. a 13.5. 3 ex.,  16.5. 1 ex. na bahnitém břehu 

RR.  

Podzim 2010: 10.7. 2 ex., poté téměř při všech kontrolách až do 17.10. s maximálními počty 23.8. 24 ex. 

a 16.9. 22 ex. Poslední 1 ex. zastižen 4.11. 

Podzim 2011: 11. a 13.7. 1 ex. úzký bahnitý břeh na Z, 27.9. – 28.10. 3 ex, 4. a 8.11. 1 ex. na bahnech Z. 

Vodouš bahenní (Tringa glareola) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 26.4. 1 ex. na DH, 2.5. 2 ex. na břehu ostrova u přelivu, 8.5. 1 ex. na DH. 

Jaro 2011: 20. a 22.4. 1 ex. na DH, 23.4. 3 ex. na břehu ostrova u přelivu, 25.4. 1 ex. na DH, 27.4. 4 ex. 

na DH, 29.4. 4 ex. bahnitý břeh RR, 2. a 4.5. 10 ex., většina na bahnitých březích RR, část na DH, 5.5. 15 

ex.  dtto, 6.5. 20 ex. dtto, 8.5. 10 ex. dtto, 10.5. 5 ex. na DH, 11.5. 4 ex. dtto, 12. a 13.5. 2 ex. dtto, 16.5. 3 

ex. dtto. 

Podzim 2010: 10.7. 1 ex., poté při každé kontrole až do 24.8. 2 ex. Maximum 4.8. 13 ex. 

Podzim 2011: 27.7. 1 ex. přelet u DH, 8.8. 1 ex. na úzkém břehu ostrova u přelivu. 
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Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře a na podzim, nepravidelně zimuje. 

Jaro 2010: 18.,20.,22. a 28.3. 1 ex. na bahnech Z. 

Jaro 2011: v průběhu ledna 1 zimující  ex. Dále na jaře 12.3. 1 ex., 16.3. 6 ex., 18.3. 9 ex., 22.3. 3 ex., 

24.4. 4 ex., 29.3. 3 ex., 1.4. 2 ex., až potud bahna na Z, 5.5. 1 ex. na DH, 9.6. 1 ex. na Šonovském potoce 

cca 100 m od ústí do přehrady, 14.6. 1 ex. na ostrově u přelivu. 

Podzim 2010: 18.7. 2 ex., 20.7. 1 ex., 24.7. 2 ex., 10.8. 4 ex., 12.,17. a 18.8. 3 ex., poté celkem 9x 

pozorován 1 – 4 ex., poslední záznam z 26.11. 1 ex. Vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: nezjištěn. 

Břehouš rudý (Limosa lapponica) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010 a 2011: nezjištěn. 

Podzim 2010: 9.9. 6 ex., poté od 10.9. do 3.10. 1- 2 juv. ex. celkem při 6 kontrolách. Vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: nezjištěn. 

 

Břehouš rudý (Limosa lapponica) 20.9.2010, Rozkoš 
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Koliha velká (Numenius arquata) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 18.3. 1 ex. přelet nad přehradou. 

Jaro 2011: 12.3. 1 ex. na bahnech Z, 18.3. 2 ex. pole nad přehradou, 29.3. 1 ex. na DH. 

Podzim 2010: 10.8. 15 ex., následně na lokalitě zastižena celkem při 16 kontrolách. Maxima 2. a 8.10. 25 

ex., poslední záznam z 26.11. 14 ex. Všechny byly pozorovány na bahnech Z. 

Podzim 2011: 18.8. 4 ex. přelet nad přehradou,  1.9. 7 ex. dtto, 13.10. 1 ex. dtto. 

Koliha malá (Numenius phaeopus) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 4.4. 1 ex. na DH. 

Jaro 2011: 29.4. 1 ex., 2. a 4.5. 1 ex., 6.5. 4 ex., 12.5. 1 ex., vše na DH. 

Podzim 2010: 23.9. 1 ex. na bahnech Z. 

Podzim 2011: nezjištěna. 

 

 

Koliha malá (Numenius phaeopus), 6.5.2011, Rozkoš 
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Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 

Charakter výskytu: nepravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010 a 2011: nezjištěn 

Podzim 2010: 20.8. 1 juv. ex., 29.8. 2 juv. ex., vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: nezjištěn. 

 

 

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus), 29.8.2010, Rozkoš 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 

Charakter výskytu: pravidelně protahuje na jaře i na podzim. 

Jaro 2010: 18.3. 1 ex. přelet nad Z. 

Jaro 2011: nezjištěna. 

Podzim 2010: 10.7. 1 ex. na DH, 10.8. 8 ex. a následně zjištěna při dalších 10 kontrolách. Maximum 13.9. 

17 ex., poslední záznam z 10.10. 16 ex. Kromě prvního údaje vše na bahnech Z. 

Podzim 2011: 30.9. 1 ex., 13.10. 2 ex. na bahnech Z. 
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Závěr  

       Příspěvek přináší faunistický přehled o 

druzích a počtech bahňáků, zastižených na 

přehradě Rozkoš v letech 2010 a 2011. Přes 

skutečnost, že je velmi obtížné porovnávat 

jednotlivé roky z hlediska počtu zastižených druhů 

a jejich kvantity, je patrné, že v období 

s příznivými podmínkami na lokalitě se počet 

zastižených druhů výrazně zvyšuje – viz 

následující souhrn : 

 

Jaro 2010 – zastiženo 17 druhů 

Podzim 2010 – zastiženo 26 druhů 

Jaro 2011 – zastiženo 21 druhů  

Podzim 2011 – zastiženo 16 druhů 

 

       Pokud se porovnání týká kvantity u 

jednotlivých druhů, tak je zcela zřejmé a logické, 

že v období s příznivými podmínkami na lokalitě 

jejich početnost podstatně narůstá. Z výše 

uvedeného přehledu však vyplývá i skutečnost, že 

pokud jsou příznivé podmínky vytvořeny až 

v závěru období migrace (podzim 2011), počty 

bahňáků na lokalitě již zůstávají nízké a to i u 

druhů s pozdější dobou tahu. Pokud jsou naopak 

na lokalitě příznivé podmínky vytvořeny již 

v počátcích období migrace, počty bahňáků na 

lokalitě zůstávají relativně vysoké až do pozdního 

podzimu. 

Literatura 

Sborník Východočeské pobočky České 

společnosti ornitologické č. 9/1987. 

  

 

 

 

 
Barevná odchylka u kulíka písečného (Charadrius hiaticula), Anglie, srpen 2011 ( foto: Vojta Kubelka)



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

55 

100 

Odchyty na Břeclavsku v roce 2011 

  Vilém Vyhnálek 

       V loňském roce jsme prováděli většinu 

odchytů společně s Jirkou Sviečkou. Na 

„podzimním“ tahu jsme měli i mnoho pomocníků 

– Jožku Chytila a Lucku Turčokovou 

z Moravského muzea v Přerově, Vlasťu Sajfrta a 

Přemka Heralta ze Správy CHKO Pálava, také 

Tomáše Grima a Frantu Marce. Odchyty jsme 

prováděli na 3 lokalitách – Lanžhot, Prostřední 

rybník v NPR Lednické rybníky a v NPP 

Pastvisko u Lednice. 

Lanžhot 

       Na jarním tahu zde byly ideální podmínky. 

Ve třetí dekádě dubna se zde vyskytovalo více jak 

400 bahňáků, zejména vodoušů bahenních a 

jespáků bojovných. 24.4. jsme zde s Jirkou chytili 

za noc 70 bahňáků, mimo jiné kolihu malou. Za 

týden nato zde byl Jirka sám a okroužkoval 

dalších 70 bahňáků. Všichni ptáci se chytali před 

setměním a s rozedněním. Celou noc byla lokalita 

prakticky bez ptáků. Kam bahňáci na noc odlétali 

se nám bohužel nepodařilo zjistit. V květnu a 

červnu lokalita rychle vysychala a začátkem 

července byla prakticky suchá. Při 2 odchytech 

začátkem července se chytilo 27 bahňáků. 

Prostřední rybník a Pastvisko u Lednice 

       Na obou lokalitách jsme začali s odchytem po 

vydání potřebných povolení.  

 Pastvisko mělo ideální podmínky pro tah 

bahňáků od začátku července až do poloviny září, 

kdy lokalita vyschla. Na Prostředním rybníku 

potom byly vhodné podmínky jak na jarním, tak 

také na podzimním tahu. První odchyty jsme 

provedli na každé lokalitě zvlášť, ale potom jsme 

se snažili chytat na obou lokalitách současně, 

protože zejména z Prostředního rybníka většina 

vodoušů šedých i tmavých a také jespáků 

bojovných odlétala na Pastvisko. Hned 23.7. se 

nám podařilo za noc chytit 95 bahňáků. 

Nejzajímavější odchyty byly: 23.7. na Prostředním 

rybníku dospělý kameňáček pestrý ve svatebním 

šatě, 21.8. na Pastvisku ještě za světla při 

natahování 3 jespáčci ploskozobí z 5 ptáků na 

lokalitě, 30.8. na Pastvisku za noc 11 vodoušů 

šedých, 3 vodouši tmaví a tamtéž 10.9. za noc 23 

vodoušů tmavých. Přehled všech bahňáků je 

uveden v tabulce 1. 

 

 

 

 

Tabulka 1.: Počty odchycených bahňáků na jednotlivých lokalitách Břeclavska v roce 2011. 

Druh  Prostřední rybník Pastvisko Lanžhot celkem 

Kulík říční 30 5 13 48 

Kulík písečný 4 0 0 4 

Čejka chocholatá 0 0 6 6 

Kameňáček pestrý 1 0 0 1 

Jespák obecný 21 0 1 22 

Jespák křivozobý 3 0 0 3 

Jespáček ploskozobý 0 3 0 3 

Jespák šedý 3 0 0 3 

Jespák malý 5 0 1 6 

Jespák bojovný 11 20 22 53 

Pisík obecný 40 1 3 44 
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pokačování tabulky 1 ze strany 55 
   Druh  Prostřední rybník Pastvisko Lanžhot celkem 

Vodouš bahenní 61 123 96 280 

Vodouš kropenatý 2 16 5 23 

Vodouš rudonohý 2 2 3 7 

Vodouš tmavý 0 35 0 35 

Vodouš šedý 1 20 2 23 

Koliha malá 0 0 1 1 

Bekasína otavní 0 18 4 22 

Slučka malá 0 0 1 1 

celkem 184 243 158 585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Běhulík páskovaný (Rhinoptilus cinctus), malba: Martina Nacházelová 
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Mapování hnízdišť čejky 

chocholaté (Vanellus vanellus) v 

roce 2012 

  Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník & 

Miroslav Ešus Šálek 

Úvod 

 Před čtyřmi lety proběhl „Monitoring výskytu 

čejky chocholaté  v ČR v roce 2008“. Výsledky 

tohoto monitoringu byly představeny na 

východočeské ornitologické konferenci u rybníka 

Dlouhý v říjnu 2010, na celostátní ornitologické 

konferenci v Mikulově v říjnu 2011 a rovněž na 

mezinárodní bahňákářské konferenci ve Skotsku 

v září 2011. Víme ale, že ornitologům v ČR a 

zejména aktivním mapovatelům čejek stále 

dlužíme detailní zpracování získaných dat. Tento 

dluh se pokusíme splatit formou detailního článku 

v letošním čísle ornitologického časopisu Sylvia. 

Příspěvek v současnosti prochází finálními 

úpravami před odesláním do recenzního řízení. 

      Monitoring v roce 2008 nás zejména poučil o 

tom, jakým způsobem lépe a efektivněji získávat 

údaje od pozorovatelů, které informace sčitatelé 

vyplňují ochotněji, které již méně a zda se vracejí 

v dalších fázích monitoringu na své sledované 

lokality. Z otázek týkajících se samotných čejek 

vyplynulo, že většina z nich hnízdí na orné půdě, 

kde má výsadní postavení biotop oraniště, ve 

kterém se nacházejí největší koncentrace 

hnízdících čejek (obr. 1). Rovněž tak hnízdní 

úspěšnost čejek v tomto biotopu je vyšší než v 

jiných kulturách (obr. 2). Zjistili jsme, že největší 

hnízdní úspěšnost mají čejky na každoročně nebo 

pravidelně obsazovaných hnízdištích (obr. 3) a že 

nejvýznamnějším ohrožujícím faktorem čejek na 

hnízdištích je pozorovateli uváděna zemědělská 

činnost a to na téměř 60 % lokalit.  

 

 

Obr. 1.: Průměrný počet jedinců čejek na lokalitu příslušného biotopu ve druhém sčítacím období 

monitoringu. U každého biotopu je vypsán počet lokalit (velikost vzorku). Méně obvyklé dominantní 

biotopy byly shrnuty do kategorie „ostatní“.  Celkové n = 83. 
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Obr. 2.: Relativní zastoupení varujících dospělců/pozorovaných mláďat nepřímo naznačující míru hnízdní 

úspěšnosti (vyjádřeno v %) v dominantních biotopech. Celkové n = 86. 

 

 

Obr. 3.: Relativní zastoupení varujících dospělců/pozorovaných mláďat, jako faktoru nepřímo 

odrážejícího míru hnízdní úspěšnosti (vyjádřeno v %) ve 4 skupinách lokalit podle historického statutu. 

Celkové n =124. 

 

         Výsledky monitoringu z roku 2008 bylo 
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agroenvironmentálních opatření (AEO) pro čejku 

chocholatou na orné půdě. V rámci  navrhovaného 

opatření vznikne na půdním bloku nebo jeho části 
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veškerá zemědělská činnost do 25. května, kdy 

jsou už mláďata dostatečně velká a jsou schopná 

uniknout před zemědělskými stroji (Zámečník et 

al. 2010). Bližší informace  o navrhovaném 

opatření se můžete dozvědět  také v následujícím 

příspěvku tohoto zpravodaje, který se zabývá 

přímou ochranou hnízd čejek chocholatých (str. 

66). 

       Kromě těchto výsledků jsme došli k dalším 

neméně zajímavým zjištěním, která budou 

prezentována v článku připravovaném do časopisu 

Sylvia. Tyto užitečné výsledky by však nebylo 

možné získat bez mnoha terénních ornitologů, 

kteří  se do  monitoringu v roce 2008 zapojili a 

poskytli nám řadu cenných informací. Jmenovitě 

to jsou: J. Bartoníček, J. Bašta, J. Bureš, J. Cepák, 

G. Čamlík, T. Diviš, M. Dusík, M. Dušek, M. 

Fejfar, M. Hanzlíková, K. Harant, J. Havlíček, J. 

Horák, M. Horáková, M. Chaloupka, K. Chmel, 

A. Kaduch, R. Kalous, V. Kodet, V. Kovář, V. 

Koza, J. Mach, J. Malina, L. Malý, R. Muláček, V. 

Opluštil, M. Pakandl, L. Praus, J. Pražan, J. 

Sladký, J. Sinko, T. Telenský, P. Tousek a A. 

Vondrka. Všem těmto jmenovaným 

pozorovatelům a rovněž i 15 dalším, kteří nám 

poskytli údaje o čejkách (které bohužel 

nezahrnovaly potřebné údaje pro další zpracování 

a nebyly využity), mnohokrát děkujeme za pomoc 

a těšíme se na další spolupráci právě v letošním 

roce! 

       Základním předpokladem pro zavedení 

nového AEO pro čejky hnízdící na orné půdě je  

podchycení co možná největšího počtu aktuálních 

hnízdišť, ze kterých budou následně  vybraná 

vhodná hnízdiště pro AEO na základě předem 

stanovených kritérií (velikost hnízdní populace, 

význam hnízdiště na regionální úrovni, 

využitelnost pro zemědělskou produkci aj.).  Proto 

je hlavním cílem letošního monitoringu získat 

kvalitní data o co možná největším počtu hnízdišť 

čejek chocholatých v celé ČR. A to nebude možné 

bez vašeho aktivního zapojení! Výsledky, které 

nám pomůžete nashromáždit, pomohou nejen 

dalšímu bližšímu poznání hnízdní biologie čejek a 

zlepšení druhové ochrany tohoto mizejícího 

bahňáka, ale současně tím podpoříme celou řadu  

dalších rostlin a živočichů vázaných na ornou 

půdu (z ptačích druhů např. skřivana polního nebo 

kulíka říčního). Tedy neváhejte a připojte se 

k nám! Ale předtím si prosím pečlivě pročtěte 

následující metodiku.  

Metodika monitoringu v roce 2012 

 Veškeré potřebné informace budou k nalezení 

na samostatných webových stránkách projektu: 

www.cso.cz/cejka.html/. Tuto webovou stránku 

sledujte i v průběhu hnízdní sezóny, zde se objeví 

vše podstatné. Vkládání informací o hnízdících 

čejkách bude letos probíhat velmi pohodlnou, 

rychlou a efektivní formou - vyplňováním on-line 

dotazníku přes osvědčený portál birds.cz na přímé 

adrese http://cejka.birds.cz, nebo přímo ze 

zadávacího okna na webových stránkách čejek. Na 

tomto místě děkujeme T. Telenskému a 

Faunistické databázi ČSO (avif.birds.cz) za 

vytvoření formuláře přímo na míru tomuto 

projektu. Pozorování vložená do projektu se 

automaticky stávají součástí Faunistické databáze 

a budou veřejně přístupná. Pokud ještě nejste 

registrovaným uživatelem birds.cz, je před 

vkládáním dat nutné se nejprve zaregistrovat (cca 

30 vteřin), což Vám usnadní práci (není třeba stále 

dokola vyplňovat kontaktní údaje) a umožní Vám 

Vaše záznamy snadno upravovat, spravovat, 

stáhnout si na svůj počítač apod. Autorizace 

emailové adresy navíc znemožňuje její zneužití a 

zvyšuje důvěryhodnost sběru dat. Organizátoři 

Vás také budou moci kontaktovat v případě 

potřeby e-mailem nebo oslovit prostřednictvím 

vkládaných komentářů. 

        Monitoring bude probíhat od 20. března až 

do konce hnízdní sezóny, ale stěžejní je první 

období, tedy přelom března a dubna, kdy bychom 

během 22 dní od 20.3. do 10.4. měli zmapovat 

co největší počet čejčích hnízdišť v celé ČR. 
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V tomto období se raději věnujte hledání nových 

hnízdních lokalit než kontrole lokalit v tomto roce 

již monitorovaných. Návrat na již sčítanou lokalitu 

má určitě význam pokud si myslíte, že při první 

kontrole jste ještě nezaznamenali čejky jako 

hnízdící, podhodnotili jste odhad početnosti čejek 

pro špatné počasí apod. V tomto prvním období 

dochází k výběru hnízdišť a začátku hnízdění. 

Čejky jsou nejsnáze detekovatelné a jejich 

početnost na obsazených lokalitách dosahuje 

maximálních hodnot, proto je toto období opravdu 

stěžejní v rámci celé akce. 

       Během dalších 22 dní, od 11. dubna do 2. 

května, bude užitečné na co největším počtu 

lokalit kontrolovaných v prvním období provést 

druhou návštěvu a to minimálně 10 dní po 

provedení první návštěvy. Hledání nových lokalit 

v tomto období je však rovněž velmi přínosné i 

když výsledky z tohoto období jsou již trochu 

matoucí, protože čejky se mezitím mohly 

přeskupit mezi lokalitami po ztrátách snůšek 

v důsledku probíhajících  polních prací nebo 

predace a může zde už jít o náhradní hnízdění na 

“provizorních” hnízdištích. 

       Lokality čejek bude jednoznačně přínosné 

sledovat i v květnu a červnu. Zde bude zajímavé 

navštívit zejména lokality sledované 

v předcházejících obdobích pro možnost 

zhodnocení vývoje hnízdiště v průběhu sezóny. I 

v tomto období je vhodné nacházet nové lokality 

s hnízdním výskytem čejek. Zde se může jednat o 

lokality náhradního hnízdění, lokality 

s kontinuálním výskytem čejek od počátku 

hnízdní sezóny nebo místa, kam se čejky 

přemístily až s vylíhlými kuřaty. Cenné budou pro 

nás i poznámky o absenci čejek kdykoliv později 

v sezóně na lokalitě prokazatelně obsazené 

při předcházejících kontrolách. Tyto informace 

však nelze vkládat do databáze ČSO jako nové 

záznamy bez čejek, ale je možné k poslednímu 

pozitivnímu pozorování z dané lokality přidat 

komentář o negativním záznamu později v sezóně. 

Toto je nejjednodušší způsob, případně je možné 

všechny negativní záznamy dříve v sezóně 

obsazených hnízdišť souhrnně zaslat s přesným a 

jedinečným názvem lokalit na e-mail: 

zamecnik@birdlife.cz. 

       Čejky bude  zajímavé sledovat i na 

pohnízdních shromaždištích, tedy v červenci. Z 

těchto  pohnízdních shromažďišť se nám 

při monitoringu v roce 2008 data vůbec nesešla, 

takže o nich máme zatím jen velmi kusé 

informace. 

       Znovu však opakujeme: důraz je kladen 

zejména na první období od 20. března do10. 

dubna! 

       Své terénní záznamy zadejte do on-line 

formuláře co nejdříve, nejlépe tentýž den po 

návratu z terénu. Existuje pro to několik dobrých 

důvodů: tentýž den si ještě dobře pamatujete 

polohu hnízdiště a můžete co nejpřesněji zadat 

správné GPS souřadnice, které jsou pro účely 

tohoto monitoringu stěžejní. V paměti máte v té 

době stále i další detaily z terénní pochůzky a 

pokud jste si je zapomněli poznamenat do 

terénního deníku, při vyplňování formuláře si na 

ně ještě vzpomenete a můžete je vyplnit. Data 

v terénním deníku nejsou vůbec jistá (ztráta 

deníku apod.). Díky Vaší pohotovosti ostatní 

pozorovatelé zjistí, že lokalita je již monitorována 

a že bude nebo nebude sledována dále v průběhu 

sezóny a podle toho mohou zaměřit své další 

sledovací úsilí. Pokud koordinátoři zjistí nějakou 

nesrovnalost nebo si budou přát nějaké doplňující 

informace o lokalitě (např.: jak podrobněji vypadá 

lokalita 50 párů v jednom oraništi ), bude stále 

čas tyto informace ověřit a doplnit. Po skončení 

sezóny již bude pozdě. Takže svá data zadávejte 

do on-line dotazníku opravdu co nejdříve! 

       Čejky jsou začátkem sezóny při výběru 

hnízdišť v krajině poměrně nápadné a to nejen 

svým kontrastním zbarvením a akrobatickými lety 

během toku, ale zejména pronikavým voláním 
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kvííí-vit. Při pátrání po čejkách věnujte přednostní 

pozornost zemědělským kulturám, které jsou na 

jaře částečně podmáčené (oraniště, mírné deprese 

ve vzcházejících ozimech nebo jařinách, vlhké 

louky, okolí vypuštěných rybníků). Čejky je 

možno vyhledávat po celý den, avšak jejich 

aktivita výrazně klesá za větrného či deštivého 

počasí a také v časných odpoledních hodinách za 

velmi teplých slunečných dnů. Tokající čejky lze 

vyhledávat poslechem v otevřené krajině - zvláště 

v ranních hodinách je jejich tok slyšitelný na 

stovky metrů. 

       Při mapování v terénu se pohybujte pokud 

možno po komunikacích a polních cestách po 

okrajích polí a snažte se co nejvíce omezit rušení 

hnízdících čejek. Také respektujte práva vlastníků 

pozemků. Nejlepší je sledovat lokalitu z místa 

s dobrým rozhledem a z rozumné vzdálenosti, při 

které nedochází k plašení ptáků. Pro zjištění 

většiny ptáků postačí binokulární dalekohled se 

zvětšením 10x50, stativový dalekohled s větším 

zvětšením umístěný na vyvýšeném místě dobře 

poslouží pro dohledávání ptáků na hnízdech. 

Některým pozorovatelům se jeví jako optimální 

kompromis binokulární dalekohled se zvětšením 

20x50. Hnízdiště je vhodné pozorovat alespoň 10 

minut, sledovat přitom aktivitu jedinců a 

opakovaně přepočítávat čejky zejména během 

interakce s možnými predátory. Při vyhánění 

predátora (zejména dravců a krkavcovitých ptáků) 

z hnízdiště můžeme zjistit právě nejvyšší počet 

čejek.  

       Teritoriální samci jsou nápadnější, často létají 

nad plochou a volají, samice nejsou tolik nápadné 

a od konce března již mohou sedět na snůšce. Jak 

nejlépe odhalit ptáky sedící na hnízdech 

podrobněji popisuje následující článek o přímé 

ochraně čejčích hnízd (str. 66). Při inkubaci 

snůšky se čejky na hnízdišti již tolik neprojevují a 

také s rostoucí vegetací jsou již hůře zjistitelné. 

Jejich nápadnost se opět zvyšuje v období vodění 

mláďat (zejména při aktivní obraně proti 

predátorům).  

       Pokud se vám po 10 min. intenzivního 

sledování hnízdiště stále zdá, že jste nepozorovali 

většinu čejek (tzn., že při opakovaných přepočtech 

čejek stále přibývá), existuje možnost obezřetného 

vstoupení na okraj hnízdiště (při pohybu je nutné 

neustále sledovat plochu bezprostředně 1-2 m před 

sebou a včas objevit případné hnízdo) a 

jednorázově čejky vyplašit a spočítat. Stejně 

důležité je poté hnízdiště opatrně a co nejrychleji 

opět opustit. Pokud provedete toto jednorázové 

vyrušení čejek, uveďte to prosím do poznámky 

pozorování. 

       Při mapování čejek v terénu je potřeba si 

okamžitě psát poznámky, zvláště je nezbytné si 

zaznamenat vše, co je později povinné při 

vkládání do on-line formuláře. Předejdete tak 

pozdějším nesrovnalostem a zjištěním chybějících 

údajů. Zaznamenání jakýchkoliv dalších údajů je 

rovněž užitečné a žádoucí. Možné je i využít 

záznamu na diktafon (pozor na vítr v otevřené 

krajině!). Před opuštěním lokality si zkontrolujte, 

zdali máte zaznamenáno vše co je potřeba. 

       Pokud sčítáte větší oblast nebo máte konkrétní 

lokality, na kterých se chcete mapování čejek 

věnovat, pošlete seznam těchto lokalit nebo 

mapku této oblasti (postačí jednoduchý 

„printscreen“ mapy z internetu se zakreslením 

ploch v aplikaci malování) V. Zámečníkovi na 

adresu: zamecnik@birdlife.cz. Seznam pozorovatelů 

a lokalit bude vyvěšen a pravidelně aktualizován 

na stránkách www.cso.cz/cejka.html/. Tento 

seznam by si měl každý sčitatel prohlédnout před 

plánovanou vycházkou do terénu, aby mohl své 

úsilí zaměřit na dosud nemapované oblasti a 

lokality. Stejně tak by měl každý poslat seznam 

svých lokalit a mapku sledované oblasti, aby ani 

ostatní sčitatelé zbytečně neduplikovali jeho 

záznamy a naopak pokryli co největší počet 

nepodchycených čejčích hnízdišť. 
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       Jako jednu lokalitu lze vyplnit hnízdiště čejek 

v jedné plodině a na jednom poli. Pokud existují 

dvě jednoznačně oddělená hnízdiště čejek na 

opačném konci stejného pole, je možné (žádoucí) 

je vyplnit jako dvě samostatné lokality. Naopak, 

pokud jedno hnízdiště čejek zasahuje do dvou a 

více plodin (hnízdních prostředí), je potřeba se 

řídit následujícím pravidlem: pokud se více než 

80% hnízdících čejek nachází v jednom hnízdním 

prostředí (polním celku), lze toto prostředí vyplnit 

jako dominantní, ostatní prostředí a počty čejek je 

potřeba vypsat do poznámky a celé hnízdiště 

vyplnit jako jednu lokalitu.  Pokud jsou čejky 

rovnoměrněji rozmístěny do více sousedních 

ploch s různým prostředím, je žádoucí vyplnit 

samostatné formuláře pro každé prostředí, tedy 

toto jedno velké hnízdiště rozepsat jako dvě a více 

různých lokalit. Do poznámky je potřeba napsat, 

že se jedná o jedno komplexní hnízdiště. Toto 

detailnější rozdělení hnízdiště na více hnízdních 

prostředí je důležité pro zaznamenání co 

nejprimárnějších dat, např. zjištění, která část 

lokality je pro čejky nejdůležitější a jak se mění 

využití jednotlivých ploch v rámci tohoto 

hnízdiště v průběhu sezóny. To je důležité z 

praktického hlediska pro navržení efektivního 

AEO opatření na dané lokalitě. 

Komentáře k vyplňování on-line dotazníku 

 Zde jsou podrobněji rozepsány postupy, jak 

správně vyplnit on-line formulář a na co si dát 

pozor. Komentovány jsou pouze údaje zasluhující 

další vysvětlení. Každý formulář musí obsahovat 

povinné části dotazníku: datum sčítání a jméno 

pozorovatele. Dále je povinná kolonka obec (část 

obce). Zadáním tohoto údaje se Vám přiblíží 

mapka do požadované oblasti, kde poté snadno 

dohledáte polohu hnízdiště. Jednu 

z nejdůležitějších kolonek tvoří souřadnice. Bez 

přesného lokalizování hnízdiště by celé mapování 

ztrácelo smysl. Zde doporučujeme přepnout na 

satelitní mapu a při dostatečném zvětšení dohledat 

přesnou polohu hnízdiště. GPS souřadnice zadáte 

do odhadnutého středu hnízdiště na mapě 

kliknutím levého tlačítka myši. Ze satelitních 

snímků mohou mnohá pole vypadat podobně, 

proto je potřeba opětovným oddálením mapy 

zkontrolovat, zda byla lokalita zanesena opravdu 

do správného místa. 

      V další části dotazníku je nezbytné zadat co 

nejpřesnější počet čejek. Do této kolonky vyplňte 

maximální zjištěný počet dospělých jedinců čejky 

při dané kontrole (mláďata se vypisují pouze do 

poznámky). Pokud je na lokalitě více než 20 čejek 

a vy nejste schopni je přesně spočítat, je možné 

uvést počet ve tvaru „cca 30“. Podobným 

způsobem můžete uvést „min 10“ v případě, kdy 

kvůli zhoršeným podmínkám počasí nebo krátké 

době návštěvy lokality předpokládáte podstatně 

více přítomných čejek na lokalitě. V tomto 

případě by bylo vhodné provést opětovnou 

důkladnější kontrolu hnízdiště. Samozřejmě, že si 

nikdy nemůžeme být jisti, že jsme sečetli všechny 

čejky na lokalitě, ale pokud máte pocit, že jste 

lokalitu dobře obsáhli, zadejte počet pouze ve 

tvaru „18“ – míněno 18 dospělých čejek. Pozor: 

do databáze nelze zadat negativní pozorování, tj. 

počet 0! 

        Další důležitou a proto povinnou kolonkou je 

prostředí. Nejčastěji se bude jednat zároveň o 

hnízdní prostředí. Zde máte na výběr z 13 

možných typů prostředí. Jsou jimi: oraniště; ozim; 

louka; pastvina (to je vlastně louka s přítomnými  

hospodářskými zvířaty, nepoužívaná pastvina je 

loukou); zvláčené/oseté pole; jarní obilovina; 

kukuřice; řepka; dno rybníka/odkalovací nádrž; 

výtopa rybníka, trvale podmáčené ostřicoviště; 

strniště; úhor – pole nechané alespoň 1 rok ladem 

a jeteliště/vojtěška. Před vlastním mapováním se 

ujistěte, že máte představu, jak dané konkrétní 

prostředí vypadá. Pokud se stane, že čejky 

objevíte v neobvyklém biotopu (brambořiště, pole 

řepy apod.) nebo si nejste jisti zařazením prostředí 

na vaší lokalitě, tak zadejte „jiné prostředí“ a co 

nejpodrobněji ho popište do poznámky. 
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       Přítomnost vody na lokalitě je rovněž 

důležitá. Zde existují 4 možnosti, z nichž jednu je 

nezbytné vybrat. Poslední možnost: „rozsáhlá 

podmáčená plocha“ představuje opravdu plošně 

zatopené pole nebo louku, kde není voda vidět 

pouze v depresích. Biotopy jako dno 

rybníka/odkalovací nádrž nebo výtopa rybníka, 

trvale podmáčené ostřicoviště budou zpravidla 

také rozsáhle podmáčené plochy. 

       Posledním povinným údajem je pravidelnost 

hnízdního výskytu čejek na lokalitě. Jedná se o 

údaj, ke kterému je potřeba znát historický stav 

čejek na dané lokalitě. V případě nově objevených 

lokalit je  možné zadat: „nevím, lokalitu jsem 

v předchozích letech nesledoval“. Rozdíl mezi 

občasným/nepravidelným a pravidelným/ 

každoročním hnízdištěm je snad zřejmý. Pro 

jistotu příklad: Pokud jsem lokalitu pozoroval 6 let 

a čejky byly přítomny v 1-3 letech, tak se jedná o 

občasné/nepravidelné hnízdiště, pokud jsem zde 

čejky pozoroval ve 4-6 letech, jedná se o 

pravidelné/každoroční hnízdiště. Podobný poměr 

lze stanovit z různého počtu let sledování. Do 

poznámky prosím uveďte, kolik let lokalitu 

sledujete. Pravidelnost hnízdního období se 

vztahuje k posledním 6, maximálně 10 hnízdním 

sezónám, historické výskyty čejek na lokalitě 

staršího data již neberte v potaz. 

       Nepovinnými, ale velmi důležitými a 

potřebnými částmi dotazníku jsou:  

 Časové rozmezí sčítání na dané lokalitě. 

Tento údaj prosím uvádějte v rozmezí od do 

(např.: 15:30-16:10). Časové rozmezí je důležité 

pro posouzení úsilí pozorovatele a denní doby 

sčítání.  

       Lokalita. Tato kolonka není povinná, ale je 

velmi důležitá pro snadnou identifikaci lokality 

pozorovatelem a při komunikaci organizátorů 

s mapovatelem (domluva podle jednoznačného 

názvu lokality je snazší, než podle GPS 

souřadnic…). Důležité je při každé kontrole stejné 

lokality zadávat její název identický s předchozím, 

abychom věděli, že se opravdu jedná o další 

návštěvu stejné lokality. 

       Aktivita. Rovněž se nejedná o povinný údaj, 

ale jeho vyplnění je velmi důležité, zejména s 

ohledem na průkaznost hnízdění čejek na lokalitě 

a tedy i významnost lokality pro čejky. Pro 

vyplňování čejčího dotazníku jsou relevantní 

následující možnosti (seřazené podle průkaznosti 

hnízdění od nejnižšího k nejvyššímu): lov/sběr 

potravy => volání => tok => páření => staví 

hnízdo (u čejky hloubení hnízdního důlku) => 

obsazené hnízdo => vzrušené chování a varování 

(u čejky zejména intenzivní vyhánění ptačích 

predátorů, varování i na člověka, svědčí spíše o 

přítomnosti mláďat) => čerstvě vylétaná mláďata 

(u čejky znamená pozorování samostatných 

nevzletných mláďat, do poznámky můžete 

odhadnout jejich věk). Lokalita, kde čejky 

zahnízdily a úspěšně vyvedly mláďata, je 

pochopitelně hodnotnější než ta, kde došlo pouze 

k neúspěšnému zahnízdění. Proto vyplňujte vždy 

k dané kontrole aktuální nejvyšší průkaznost 

hnízdění (tedy pokud čejky na lokalitě sbírají 

potravu, tokají a jednu samici vidím na hnízdě => 

uvedu do aktivity „obsazené hnízdo“). Tento 

princip platí obecně. Během minimálně 10 minut 

pozorování by se měly čejky nějak projevit, pokud 

však opravdu nezaznamenáte žádnou aktivitu, 

popište to do poznámky.  

       Do pozorování můžete vkládat fotku. Zde 

oceníme především celkovou fotku hnízdiště 

(zvláště nějakého netradičního), detailní fotku 

neurčeného prostředí apod. Fotodokumentace 

samotných čejek není potřebná.  

       Výšku porostu uvádějte zaokrouhlenou na 5 

cm a hodnoťte ji jako výšku, které dosahuje 

většina rostlin na hnízdišti (nepočítají se nejvyšší 

stébla, ani to, že obilí okolo mokřiny nevzešlo a je 

nižší než na zbytku hnízdiště). Na ostatních 

částech pole, které čejky nevyužívají, může být 

porost zpravidla ještě vyšší, ale nás zajímá výška 
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porostu právě na celém hnízdišti. Pro srovnání 

můžete do poznámky napsat, jak vysoký je 

většinový porost na celém poli (zahrnuty jsou i ty 

části stejného prostředí/pole, kde čejky nehnízdí).  

 Zbývají na vyplnění dvě okna rozsahově 

neomezených poznámek. Nad spodním oknem 

jsou vypsány informace, které bychom rádi o 

hnízdišti získali. Postačí si tento odstavec 

zkopírovat do poznámky a na patřičných místech 

heslovitě sdělit požadované údaje (často stačí 

„ano/ne“, „nejsou“ apod.). Zde budeme moc rádi, 

pokud uvedete alespoň některé z doporučených 

informací:  

 Odhad velikosti plochy v ha, kde čejky 

hnízdí – velikost oblasti, kde čejky 

pravděpodobně hnízdí, např. „cca 3 ha kolem 

vlhké deprese“ nebo „čejky hnízdí rozptýleně na 

západní polovině pole (cca20 ha)“.  

       Ohrožující faktory čejek na lokalitě – např. 

zemědělské práce (zvláčení oraniště, smykování 

louky apod.), pozorování predační události 

„pochop se snažil ukořistit mládě“,  „lokalitou 

proběhla liška“ nebo „hnízdiště pozorně sledují 

z nedalekého stromu 2 vrány“, rušení lidmi a 

další. 

       Přítomnost hnojiště – jedná se o 

vyhledávané potravní stanoviště pro čejky s 

mláďaty. Pokud je přítomné, uveďte, zda se 

nachází přímo na hnízdišti, nebo je za jeho 

hranicemi (v tomto případě uveďte jak je hnojiště 

daleko od kraje hnízdiště). Při kontrole v době 

vodění mláďat je vhodné také zkontrolovat jeho 

okolí. 

       Poměr pohlaví; počet ptáků na hnízdech, 

počet mláďat, kolik let sledujete danou 

lokalitu… a cokoliv dalšího. 

 

       Nakonec bude velmi užitečné zodpovězení 

těchto tří otázek v poznámce:  

 Provedu další kontrolu této lokality? – 

pokud plánujete lokalitu znovu navštívit, uveďte 

to => všichni budou vědět, že lokalita bude dále 

sledována, stejně tak, pokud máte jistotu, že už se 

na lokalitu nevrátíte, uveďte to a všichni budou 

vědět, že tato lokalita je volná pro další 

monitoring; pokud to bude významná lokalita, 

pokusíme se za Vás sehnat náhradu.  

       Provedl jsem negativní kontrolu této 

lokality? – pokud jste zmapovali širší oblast a na 

této lokalitě jste čejky pozorovali až nyní, uveďte 

do poznámky data předchozích negativních 

kontrol (např. „8.4. a 19.4. jsem zde čejky 

nepozoroval“), tyto údaje jsou důležité pro 

rozhodnutí, zdali se jedná o lokalitu náhradního 

hnízdění, kde čejky na počátku hnízdní sezóny 

nebyly přítomny nebo zdali tuto jistotu nemáme a 

lokalita objevená 15. května může být náhradní 

hnízdiště stejně dobře jako lokalita obsazená od 

začátku sezóny, jen ji dříve nikdo nenavštívil.  

      Vstoupil jsem do plochy hnízdiště? – stačí 

uvést „ano“ nebo „ne“ za zkopírovanou otázku ze 

záhlaví poznámky, případně je možné informaci 

více rozepsat. Tento údaj je důležitý pro stanovení 

přesnosti odhadu čejek na lokalitě. 
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Samice čejky chocholaté (Vanellus vanellus) s kuřátkem, kresba: Kristýna Nohejlová  
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Přímá ochrana hnízd čejky 

chocholaté (Vanellus vanellus) – 

metodika pro rok 2012 

  Vojtěch Kubelka, Václav Zámečník & 

Miroslav Ešus Šálek 

Úvod 

 Čejka chocholatá je druhem výrazně 

ubývajícím ve většině zemí Evropy (BirdLife 

International 2004) a Česká Republika není 

výjimkou (Šťastný et al. 2006). Ve druhé polovině 

20. století došlo v ČR k rozorání či znehodnocení 

řady mokřadních luk a následnému přesunu 

hnízdících čejek na ornou půdu (např. Šálek 1990, 

Fiala 2002, Hudec et al. 2005), kde v současné 

době hnízdí většina populace čejek v ČR. V 

plodinách pěstovaných na orné půdě dochází 

kromě predace k výrazným hnízdním ztrátám 

působeným zemědělskou technikou (např.: Šálek 

1992, Kubelka et al. 2010). Z nejvíce 

zastoupených biotopů orné půdy (ozimé 

obiloviny, jařiny a oraniště) jsou právě oraniště 

tím nejohroženějším, kde při zvláčení pole 

začátkem dubna může dojít ke 100% zničení 

čejčích snůšek. Zároveň jsou podle současných 

výsledků oraniště nejpreferovanějším hnízdním 

biotopem v ČR ze strany čejek, tvoří se zde 

největší hnízdní uskupení a čejky zde mají, pokud 

nedojde ke zničení hnízd zemědělskou technikou, 

nejvyšší hnízdní úspěšnost (dle dosud 

nepublikovaných dat z monitoringu čejek v roce 

2008). V rámci oranišť si čejka k hnízdění ráda 

vybírá podmáčené plochy, které mohou být 

ponechány bez zásahu při vláčení zbytku pole, ale 

jsou často doobdělávána později (viz obr. 2). 

Dochází tím ke zničení hnízd až v pokročilém 

stadiu inkubace, což snižuje šanci hnízdících čejek 

na založení náhradní snůšky nebo dokonce k 

usmrcení mláďat a tedy k definitivnímu nezdaru 

celé hnízdní sezóny. Za stávajících podmínek jsou 

proto oraniště klíčovým biotopem z pohledu 

ochrany čejky chocholaté v ČR. Nejvhodnějším 

dlouhodobým způsobem, jak zajistit úspěšnější 

hnízdění čejek, by mohlo být nové agro-

environmentální opatření (AEO) zacílené na 

významná hnízdiště na orné půdě. 

       Toto opatření je v současnosti součástí 

připravovaných návrhů a v případě akceptace 

může být aplikováno až v roce 2014. Jeho prvotní 

podoba je zmíněna ve studii Zámečníka et al. 

(2010). Mezi klíčové podmínky AEO patří 

ponechání oraniště bez jakéhokoliv zásahu 

zemědělské techniky do 25. května daného roku 

(tj. prakticky do doby vzletnosti většiny mláďat 

čejek), poté následuje zvláčení a vysetí vhodné 

směsky (např.: pohanka, trsnaté žito). Ke konci 

roku dojde k zaorání směsky a cyklus se opakuje. 

Pro zavedení AEO je nezbytné mít dostatečně 

rozsáhlý soubor potenciálních lokalit, které budou 

nabízeny ke vstupu zemědělců do AEO a proto 

potřebujeme Vaši pomoc při letošním mapování 

hnízdišť čejky chocholaté (viz samostatný 

příspěvek v tomto sborníku, str. 57). 

       Alternativní aktuální možností k AEO je 

přímá ochrana hnízd, která je pro zemědělce 

pobírající zemědělské dotace povinná. Tu má 

smysl provádět na hnízdech v oraništích, kde 

zvláčením může dojít ke zničení až 100 % snůšek 

a v loukách, kde k velkým ztrátám dochází při 

jarním válcování či smykování. V jiných 

biotopech, kde nehrozí tak velké riziko zničení 

hnízda, by dohledávání a označování hnízd mohlo 

přinést více škody než užitku. Letos se 

soustředíme na co nejrozsáhlejší celostátní 

monitoring čejčích hnízdišť, ale pokud Vám osud 

čejčích hnízd v oraništích a loukách není lhostejný 

a máte chuť se ještě důsledněji zapojit do jejich 

ochrany, pak jsou následující řádky právě pro Vás.  

       Nejvhodnějšími lokalitami pro přímou 

ochranu hnízd jsou oraniště či louky s vyšší 

koncentrací hnízdících párů čejek (často okolo 

mokřiny), kde dohledání a označení několika 

hnízd rojnicí v kratší době přináší nejvyšší efekt a 

můžeme tak čejkám prospět patrně nejvíce. Větší 
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hnízdní uskupení čejek mají větší šanci na 

vylíhnutí kuřat (např. Šálek & Šmilauer 2002) a 

také je snadnější domluvit se zemědělci ochranu 

pro skupinu hnízd čejek na jednom půdním bloku, 

než pro stejný počet hnízd na několika polích 

s různými uživateli.  

       Protože se však jedná o pohyb v blízkosti 

ptačích hnízd, je třeba být maximálně opatrný a 

důsledný v dodržování níže uvedené metodiky. 

Pokud se budete chtít zapojit do přímé ochrany 

hnízd, předem nás o tom informujte mailem na: 

kubelkav@gmail.com a zamecnik@birdlife.cz. 

Můžeme Vám poskytnout další rady a doporučení 

podle konkrétní situace. 

Metodika 

       Zde předkládáme osvědčené postupy a rady 

úspěšně používané při práci v terénu v jižních 

Čechách. Obecně je velmi důležité minimalizovat 

rušení čejek a pobyt pozorovatele na hnízdišti, 

stejně jako zamezit zničení snůšek neopatrnými 

hledači hnízd. Chceme čejkám označením hnízd 

pomoci, ne jim pobytem na hnízdišti uškodit! 

Následující pasáže mohou řadě z vás připadat 

zbytečně podrobné a předem jasné. Z vlastní 

zkušenosti však víme, že tyto skutečnosti často 

zřejmé být nemusejí a proto pokládáme za vhodné 

metodiku práce v terénu podrobně popsat. Navíc 

řada postřehů z jižních Čech se může hodit i 

zkušeným hledačům hnízd. 

       Při pohybu v hnízdním biotopu čejek 

(nejčastěji poli či v trvalém travním porostu) je 

potřeba neustále sledovat plochu blízko před 

sebou! Není rozumné hledět do dálky a přitom 

nekoukat, kam šlapu. Hnízda čejek mohou být 

velmi nenápadná a splývat s podkladem (mnohem 

více než na obr. 3) a lze je proto snadno 

přehlédnout, zejména, postupuji-li v protisvětle. 

Jestliže hnízda dohledávám ve třetí dekádě dubna 

a později, musím počítat s možností, že vylíhlá 

mláďata budou přikrčená v těsném sousedství 

hnízda a ta opravdu jsou téměř k nerozeznání od 

podkladu oraniště. Pokud se potřebuji podívat více 

do dálky, tak se zastavím. Na hnízdišti se pohybuji 

volným až pomalým krokem přesně tak, abych 

stíhal důkladně propátrávat blízký prostor před 

sebou, žádné rychlé a zbrklé pohyby či pobíhání 

po poli nejsou na místě. 

 

Dohledávání hnízd 

 A - hledání rojnicí. Toto je nejvýhodnější 

metoda u větších hnízdních koncentrací čejek, 

zpravidla v podmáčené části oraniště. K této 

metodě je zapotřebí několik ochotných a 

způsobilých pomocníků. Předem se z povzdálí 

odhadne plocha oraniště, která se bude 

prohledávat (čejky se soustředí v teritoriích 

v blízkosti svých hnízd, obvykle jde o nejvlhčí 

část pozemku). Poté se rojnice (nejlépe 5-8 lidí) 

obezřetně rozestaví do řady na okraj plochy. 

Členové rojnice mezi sebou budou po celou dobu 

udržovat rozestupy přibližně 2-3 m. Předem si 

rojnice určí směr pohybu, který je dále korigován 

vždy jedním z krajních hledačů. Druhý krajní 

hledač (tj. dále od okraje pole) vedle sebe 

zapíchne dobře viditelný vrbový proutek (s 

praporkem, případně bambusovou tyč) pro snazší 

orientaci v ploše a následné určení směru hledání 

po otočce rojnice. Na povel tohoto „2. krajníka“ 

rojnice pomalu vykročí zvoleným směrem. 

Všichni zúčastnění se pohybují stejně rychle. Po 

přejití plochy se rojnice zastaví a jako hodinová 

ručička se celá otočí o 180° a vyrovná se. 

Středobodem otáčení je 2. krajník, který se pouze 

posune o 2 m a poté bude pokračovat v hledání 

zpět vedle své vlastní prošlé trasy. Tento hledač 

také povede směr další rojnice. První krajník, 

který byl na špičce hodinové ručičky, vedle sebe 

opět zapíchne vrbový proutek pro snazší orientaci 

v ploše a následné určení směru hledání po další 

otočce rojnice. Nyní rojnici vede 2. krajník a míří 

na prut (tyč), kterou na protější straně hledané 

plochy dočasně umístil. To proto, aby rojnice 

nevynechala žádnou část plochy, ani se v některé 

nepohybovala dvakrát. Po dalším projití plochy se 
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tento druhý krajní hledač stává opět středem 

otáčení a podle něj se otočí celá rojnice atd. Tímto 

způsobem rojnice prohledá celou vymezenou 

plochu. Důležité je soustředit se bezprostředně na 

hledání hnízda bez jakéhokoliv rozptylování 

hovorem, ke kterému pomalá pochůzka v rojnici 

svádí. Při nálezu hnízda se rojnice zastaví, nálezce 

opatrně označí hnízdo níže uvedeným postupem, 

případně zaznamená GPS souřadnice a poté 

rojnice opět pokračuje dále. Ostatní členové 

zůstávají na svých místech. Je nejlepší v ploše 

strávit co nejkratší dobu (max. 1 hodinu, za 

extrémního počasí, tj. chladu a prudkého slunce 

adekvátně kratší dobu, za deště není vhodné čejky 

plašit vůbec). Tempo rojnice by se mělo řídit 

podle nejpomalejšího člena (zejména, pokud 

zapadne hluboko do bahna :-D) tak, aby všichni 

dobře stíhali očima prohledávat svou vymezenou 

trasu. 

       B – „vykoukávání“ jednotlivých hnízd. 

Tato metoda je výhodná, pokud jsou jednotlivé 

páry hnízdících čejek více rozptýlené v oraništi či 

louce a také v případě, pokud pozorovatel nemá 

dostatečný počet pomocníků. Je trochu časově 

náročnější, ale pokud se provede správně, čejky 

jsou na hnízdišti méně rušeny. Nejdelší částí 

zpravidla bývá pozorování hnízdiště z vhodného 

místa na okraji pole či louky. Nejvhodnější je 

místo s dobrým rozhledem (nadhled je vždy 

výhodou), ale musí být dostatečně vzdáleno od 

hnízdiště, aby nedošlo k předčasnému vyplašení 

čejek z hnízd. Pečlivě prohledáváme hnízdní 

plochu, sledujeme chování čejek a hledáme ptáky 

(nejčastěji samice) sedící na hnízdě. Pták sedící na 

hnízdě má charakteristický vzhled, často s ocasem 

a zadní částí křídel výše položenými než hřbet (tak 

jako samec na fotce ve výzvě na Čejkování, str. 

76). Většinou je dobře rozlišitelný od ptáků 

stojících v prohlubních či ptáků „přidřepnutých“. 

Takto si s oblibou „přidřepávají“ hlídkující samci 

a může to připomínat ptáka na hnízdě, ale samec 

po chvíli změní pozici a přidřepne si někde jinde. 

Samice zatím může sedět na hnízdě někde v okolí 

a je méně nápadná. Nakonec ji obvykle prozradí 

její bělavá líce, s níž zvolna, ale přece jen občas 

pohne. Také hrabání hnízdní kotlinky samcem 

může znamenat, že již inkubované hnízdo může 

být někde v okolí. Čejka neinkubuje celý den, 

občas hnízdo na chvíli opustí. To je buď následně 

vystřídána partnerem nebo se po chvíli sběru 

potravy vrací k hnízdu sama. Je vhodné sledovat 

samici, která pomalu popochází polem, sem tam si 

něco uzobne a chvíli pozoruje okolí. Toto může 

trvat dlouho, ale je opravdu málo hezčích pohledů 

než ten, kterým takto vysledujete čejku až 

k hnízdu. Ta zkontroluje vejce a 

s charakteristickým zavrtěním pomalu usedne na 

snůšku. Pokud pozorujete ptáka na hnízdě (nebo 

máte takové podezření), je důležité si hned zapsat 

polohu hnízda. K co nejpřesnější lokalizaci hnízda 

používáme jak objekty na horizontu, tak 

charakteristické útvary v poli. Popis může vypadat 

třeba takto: „H3, sedí F, vidět jen hlava, na 

horizontu přesně za hnízdem 3. stožár el. vedení 

zleva, výrazné stéblo kukuřice 1m od H vlevo, cca 

5m před hnízdem, H je mírně za kopečkem 

uprostřed tmavého pruhu oranice“. Je vhodné si 

poznačit ty objekty, podle kterých se můžete 

dobře řídit i v ploše hnízdiště. Takto se snažíme 

objevit více hnízd a jejich pozici kontrolujeme, 

zdali se opravdu jedná o ptáka na hnízdě (přesto se 

může stát, že i zkušený pozorovatel bude napálen 

neinkubujícím ptákem). Při průletu predátora 

(pochop, káně, vrána, …) řada ptáků vzlétá a poté 

je vhodné sledovat jejich návrat na hnízda. 

Průměrně tak po půlhodině nalezneme 1-3 hnízda. 

Poté nastává druhá část práce přímo na hnízdišti. 

Vybereme si nejbližší hnízdo a jdeme přímo k 

němu. Pomalou chůzí postupujeme polem a 

sledujeme prostor před svými kroky. Občas se 

zastavíme a zkontrolujeme správný směr (podle 

horizontu i jiných objektů v poli). Plocha zblízka a 

z nadhledu vypadá úplně jinak než zdálky, ale 

přidřepnutím se přiblížíme úhlu pohledu 

z pozorovacího místa a snáze objevíme potřebné 

záchytné body lokalizace hnízda. Po přiblížení do 

předpokládané plochy s hnízdem se chováme ještě 
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opatrněji a při častých zastávkách sledujeme své 

okolí. Hnízdo může být nápadnější s patrnou 

výstelkou jako na obr. 1, ale může být i bez 

výstelky, jak často bývají hnízda v louce (obr. 4). 

Pokud hnízdo nenalezneme během 10 minut, 

přesuneme se a stejným způsobem hledáme další 

hnízdo. Pokud se dobře v ploše orientujeme, 

nemusíme se vracet na pozorovací bod (ten je 

dobré stanovit u stromu, sloupu apod., případně na 

kraji plochy vhodně zanechat kolo pro pozdější 

snazší orientaci). Stačí dojít na pomyslnou 

spojnici mezi pozorovacím bodem a orientačními 

objekty na horizontu (nebo za hnízdem) a 

pokračovat k hnízdu. Ověření správného směru 

k hnízdu můžeme provést tak, že v poli postavíme 

v předpokládané ose pozorovací bod - hnízdo 

například stativní dalekohled a pokračujeme 

směrem na orientační bod za hnízdem. Po 10 m se 

otočíme a pokud je stativní dalekohled v přímce 

s výchozím (pozorovacím) bodem, jdeme 

správným směrem. Pokud není, stativní 

dalekohled přemístíme (do námi předpokládané 

spojnice pozorovacího bodu a orientačního bodu 

za hnízdem) a akci opakujeme, dokud nezjistíme 

správný směr. Po nálezu hnízda pokračujeme jeho 

označením tak, abychom co nejméně narušili okolí 

hnízda. K hnízdu se není potřeba přiblížit více jak 

na 5 m. Po správném označení hnízda (viz níže) 

místo neprodleně opusťte. Opět je nejvhodnější na 

hnízdišti strávit co nejkratší dobu (max. 1 hodinu, 

za extrémního počasí, tj. chladu a prudkého slunce 

adekvátně kratší dobu, za deště není vhodné čejky 

plašit vůbec). 

 

Označení hnízda 

       Nalezené hnízdo opatrně označíme po brázdě 

oraniště, či ose kosení louky (v louce je ale často 

obtížné určit směr) 5 m z každé strany 1-3 cm 

silnou bambusovou tyčí (obr. 5) o délce 2,0-2,4 m. 

Označení po směru obdělávání plochy usnadňuje 

zemědělci manipulaci v okolí hnízda. Bambusové 

tyče na užším konci v délce 20 cm označíme 

červeným voděodolným nástřikem. Tlustším 

koncem tyč zapíchneme cca 20 cm do země, tak 

aby byla dostatečně stabilní. Užší konec nesmí být 

tlustší než 1,5 cm a je vhodné ho lehce zkosit, aby 

neumožňoval usednutí ptačích predátorů. 

Označení hnízda musí být právě tak nápadné, aby 

se mu traktorista mohl včas vyhnout (obr. 5) a 

zároveň natolik nenápadné, aby nepřitahoval již 

zdálky možné predátory a lidské zvědavce. Toto je 

osvědčené řešení. Béžovo-zelená barva 

bambusových tyčí není v oraništi ani louce příliš 

nápadná na rozdíl od smrkových latěk, které úplně 

„září“. Dřevěné laťky jsou stále stejně široké 

(zužování je výhodné viz výše) a nejsou tak 

odolné jako bambusové tyče. V roce 2010 jsme 

hodnotili právě vliv označení hnízda na jeho 

predaci. V různých biotopech jsme sledovali 

dvojice hnízd, jedno označené tyčemi a druhé bez 

tyčí. Z 36 dvojiček hnízd bylo predováno 11 hnízd 

s tyčemi a 10 hnízd bez tyčí. To znamená, že 

přítomnost tyčí u hnízda nezvyšovala riziko 

predace hnízda, ale naopak se jednalo o účinnou 

ochranu. Podobné výsledky byly získány i v roce 

2011 ze 7 dvojiček hnízd (byla predována 4 

hnízda s tyčemi a 3 bez tyčí). Bambusové tyče lze 

zakoupit v  zahradnictvích a velkých obchodech se 

zahradnickými potřebami (např. Obi). Prodávají se 

v různých velikostech a tloušťkách, je potřeba 

použít jen ty vyhovující, tedy 2,0-2,4 m dlouhé a 

1-1,5 cm široké na užším konci a 2-3 cm široké na 

tlustším konci. Jiným způsobem hnízda 

neoznačujte. 

 

Oznámení označených hnízd 

       Označením bambusovými tyčemi ještě není 

hnízdo zachráněno. Je nutné co nejdříve pozici 

označených hnízd zakreslit do mapy (nejlépe 

satelitní mapy podrobného i vzdálenějšího 

měřítka) a tuto informaci společně s dalším 

upřesněním hnízdiště (kraj, blízká obec) uložit do 

elektronické databáze na adrese 

http://cejka.birds.cz/ a zároveň o tomto záznamu 
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zaslat V. Zámečníkovi zprávu na e-mail: 

zamecnik@birdlife.cz. O vkládání pozorování do 

databáze se podrobně dočtete v předchozím 

článku od str. 57. Vašek poté podle Vaší mapy 

zjistí, o který půdní blok se jedná a jakého má 

majitele. Majitele kontaktuje a domluví se s ním 

na ochraně označených hnízd. Tento proces není 

vždy jednoduchý a je podstatné, aby se traktorista 

od majitele o označených hnízdech včas dozvěděl. 

Bohužel pokud tento proces selhal či nebyl 

proveden včas, hnízda byla zvláčena společně 

s tyčemi, což se nám také stalo. Proto je velmi 

důležité okamžité nahlášení označených hnízd. 

Pokud znáte místní zemědělce a můžete 

s předstihem zajistit ochranu hnízdům přímo 

s traktoristou či majitelem půdního bloku, pokuste 

se o to. Může to pomoci. 
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Obrazová příloha 

 (autorem všech fotografií je první autor článku) 

 

 

Obr. 1. Hnízdo čejky chocholaté s výraznou výstelkou v oraništi, Křenovice (ČB), 2.4. 2011. 

 

 

Obr. 2. Původně mokřina v oraništi, později dovláčena a oseta, Dasný (ČB), 18.4. 2011. 
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Obr. 3. Významné hnízdiště čejek u Dřemlinského ryb. (ČB) s hnízdem, podmáčený terén je náročný na 

pohyb, důležité je narušit co nejméně měkkou oranici v okolí hnízda, 11.4. 2010. 
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Obr 4. Hnízda v louce často nemají patrnou výstelku a jsou z dálky dosti nenápadná, zde je neúplná 

snůška tří vajec,  Plástovice (ČB), 23.4. 2011. 
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Obr. 5. Hnízdo označené tyčemi a po domluvě se zemědělci ochráněno před zvláčením, takto zůstává jako 

„pecka“ oraniště v poli osetém kukuřicí, Dasný (ČB), 18.4. 2011. 

 

 

Obr. 6. Stejná pecka oraniště o téměř dva měsíce později vytváří větší rozrůzněnost a biodiverzitu jinak 

homogenního kukuřičného pole, v tomto hnízdě se vejce úspěšně vylíhla, Dasný (ČB), 9.6. 2011. 
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Obr. 7. Podmáčené oraniště s hnízdem označeným tyčemi, tuto lokalitu nakonec zemědělci nezvláčeli, 

hnízdo zůstalo ve zbytku oraniště o velikosti 0,5 ha, Křenovice (ČB), 7.5. 2010. 

 

 
Obr. 8. Podobná větší pecka podmáčeného oraniště s hnízdem obdobně jako na obr. 6, okolí bylo 

nedávno vláčeno a oseto, v pozadí je vidět druhé označené hnízdo. Zelený pruh je vzrostlejší ozim, který 

je na celém zbytku pozemku, pole u Dřemlinského rybníka, 30.4. 2011. 
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Čejkování na Písecku 2012 

  Miroslav Ešus Šálek 

Máme za sebou čtvrtou sezónu, během níž jsme opět společně 

nahlédli do intimního života čejek hnízdících na jihu Čech a 

můžeme se nyní těšit na další, která se už kvapem blíží. 

 

Výsledkem našeho snažení v roce 2011 bylo nalezení 

uspokojivého počtu hnízd, u kterých byla měřena a focena 

vajíčka, posuzována krypse hnízd, zjišťována predace a 

sledováno chování rodičů. Terénní práce byla opět okořeněna 

odchytem několika čejek. Nechybělo ani pár relaxačních exkurzí (Řežabinec, Budějovické rybníky, 

hospoda U dřevěného ptáka aj.). Tradiční lokality na Písecku jsme rozšířili o další romantická zákoutí v 

okolí Vodňan, Dívčic a na Českobudějovicku, takže vítanou logistickou podporou byli motorizovaní 

účastníci. I tato volba přinesla své ovoce v podobě nečekaného setkání se vzácnou keptuškou stepní, o 

jejímž pozorování je sepsán článek do jihočeského sborníku: Ptáci kulturní krajiny II. 

 Výsledky intenzivní terénní práce Vládi Štorka shrnuté v jeho 

diplomce ukázaly, že velikost kolonií, krypse čejčích hnízd a jejich 

vzdálenost od pozorovatelny pro ptačí predátory ovlivňují riziko hnízdní 

predace. Tyto výsledky budou důkladně zpracovány a nabídnuty 

k publikaci v některém z prestižních ornitologických časopisů. 

V předešlých sezónách jsme se setkávali obvykle na začátku dubna, 

letos si trochu nadběhneme – akce je naplánována na 31.3.-1.4. 2012. 

V té době by již mnoho čejek mělo být na hnízdištích, v plném toku a s 

prvními čerstvými vajíčky v hnízdech. Právě jim bychom chtěli letos 

věnovat trochu větší pozornost. Uvidíme, zda jde o krok správným 

směrem. V tomto dřívějším termínu také můžeme zachránit mnohem více 

snůšek v oranicích a loukách před zničením zemědělskou technikou. 

 Opět tedy výzývám vás, členy SVOB, k hojné účasti. Na akci se vždy sešlo optimálních osm lidí a u 

přibližně tohoto počtu bych rád i nadále setrval.  

Tak jako vždy plánuji ubytování na svém statku v Selibově a refundaci části výdajů 

spojených s terénními pracemi. Teplý spacák a dobrá terénní výbava (oděv, obuv, optika, 

nálada), které nezapomenete doma, přispějí ke komfortnímu průběhu akce. 

 

Doufám tedy, že i letos strávíme nezapomenutelné chvíle s pomalu mizejícími 

jihočeskými čejkami. S jakýmikoliv dotazy a příslibem účasti se obracejte na mou 

adresu salek@fzp.czu.cz.  

                                                           Těším se s Vámi na viděnou! 
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Ornitologické výpravy roku 2011 

  Daniel Křenek 

Sledování čejek 

       Co se týká výskytu čejky chocholaté v mnou 

sledovaném území, byl zaznamenán opět pokles 

početnosti a úbytek hnízdních lokalit. Ze sedmi  

kontrolovaných lokalit byly čejky zaznamenány 

pouze na dvou. Na jedné v Českém Těšíně bylo 

z předchozího roku ponecháno pole po sklizni 

pohanky a čejky zde pravděpodobně vyhnízdily. 

Druhá a také nejpočetnější lokalita s 6 hnízdícími 

páry byla v době hnízdění povláčena, došlo ke 

zničení všech snůšek a druhé hnízdění zřejmě 

neproběhlo. Pozitivní zprávou bylo, že se na 

Jablunkovsku podařilo objevit novou lokalitu se 2 

páry nedaleko lokality opuštěné. Je tedy vidět, že 

dochází během let a vlivem hospodaření i 

k určitému přesunu na jiné lokality.  

Hnízdní přesuny kulíků? 

       Zajímavý byl i případ hnízdění kulíků říčních 

na řece Olze (úředně Olši). Během dubna se na 

náplavech řeky mezi obcí Bystřice a Hrádek ve 

Slezsku zdržovaly 2 páry kulíků říčních. Tyto 

náplavy však byly často navštěvovány lidmi, kteří 

zde nezřídka venčili psy a kulíci byli neustále 

rušeni. Během května již na náplavech 

zaznamenáni nebyli. Zajímavé však bylo zjištění 

v červnu, kdy se mi podařilo naprosto nečekaně 

objevit 1 pár s vyvedeným mládětem na buldozery 

uježděné ploše s kalužemi poblíž hlavní silnice na 

Slovensko a to těsně před obcí Jablunkov. 

Lokalita je od řeky Olše vzdálena cca 500 m. 

Další pár byl začátkem července zjištěn na druhé 

ploše těsně vedle hnojiště v Bystřici nad Olší, kde 

se držela min. 1 –2 vyvedené rodiny kolem kaluží 

až do jejich vyschnutí po celý červenec. Tato 

lokalita je od řeky Olše vzdálena cca 200 m. Na 

lokalitě byli pozorováni 5.7. 3 vodouši bahenní a 

chycen 1 vodouš kropenatý. Z kulíků byli chyceni 

2 juv. a 1 adult. Na stránkách www.prirodainfo.cz 

jsem se dočetl o dalším pozorování 26.6.2011 3 

ex. kulíků říčních u hnojiště poblíž zemědělského 

družstva ve Vendryni, což je vzdušnou čárou cca 3 

km od hnojiště v Bystřici a asi 1 km od řeky Olše. 

Na této lokalitě byla také buldozery čerstvě 

upravená plocha a je možné, že šlo o další pár. 

Všechny lokality měly společné to, že došlo 

vlivem úprav ke stržení travního drnu a vlivem 

zhutnění povrchu technikou vznikly po 

vydatnějších deštích kaluže. Ve dvou případech 

bylo na lokalitě hnojiště. Rozloha ploch se 

pohybovala jen kolem 0,3 ha. Nemám přesné 

informace o tom, kdy docházelo na uvedených 

plochách k terénním úpravám, ale na lokalitě 

v Bystřici kulíci během jarního období nebyli. 

Tuto lokalitu jsem navštěvoval i kvůli čejkám. 

Zde vím, že terénní úpravy probíhaly během 

května.  Nabízí se zde vysvětlení, že 

pravděpodobně došlo vlivem rušení k přesunu 

párů z říčních náplavů na náhradní stanoviště, 

která se vyskytla v nejbližším okolí vodního toku. 

Jelikož nebyli ptáci na řece Olši kroužkováni, 

jedná se pouze o domněnku. Nicméně z těchto 

pozorování vyplývají 2 závěry: 

 1) rušivá činnost na náplavech řeky 

způsobená vysokou návštěvností vede k opuštění 

hnízdišť,  

 2) kulíci jsou schopni zahnízdit i na relativně 

malých, stavební činností narušených plochách. 

Proto, pokud se budeme pohybovat po krajině, 

nezapomínejme se podívat i na rozestavěné 

plochy, kde je strhnut travní drn.  

Bahňáci v CHKO Poodří 

       Do Poodří jsem podnikl celkem 3 cesty: 3.4., 

7.8. a 27.8. Na bahňáky jsem však narazil 

prakticky minimálně. Rybniční soustavy byly 

téměř celou sezónu napuštěny. U  obce Studénka 

se nachází velká, avšak zarůstající mokřina 

v polích, kde se mi podařilo dne 27.8. pozorovat 2 

ex. bekasiny otavní a 2 ex. vodouše bahenního. 

Lokalita silně zarůstá vegetací a pro bahňáky její 
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atraktivita klesá. Většina rybníků byla na podzim 

spouštěna až během října, tj. už po tahu většiny 

protahujících druhů. Výše uvedená zjištění ukazují 

velmi tristní stav s bahňáky v území, které má ty 

nejlepší předpoklady, aby se stalo pro bahňáky 

atraktivní v hnízdním i tahovém období. Stačilo 

by třeba každoročně jeden z rybníků soustavy 

letnit a zavést pastvu na části podmáčených luk.  

Cesty do Polska 

       Během května jsem se zúčastnil exkurze do 

oblasti doliny Górnej Wisly, která zahrnuje 

rybniční soustavy v naturovém území. Druhou 

exkurzi jsem provedl sám během září 

v příhraničních oblastech na běžně 

obhospodařovaných rybničních soustavách poblíž 

obce Chybie. Exkurzi do Doliny Gornej Wisly 

organizovalo Towarzystwo ornitologiczne w 

Bielsko-Bialej. Na rozdíl od našich soustav 

v naturových územích je tam situace se stavem 

rybníků poněkud odlišná. V naprosté většině 

rybníků, které jsme navštívili, byla průhlednost 

vody běžně kolem 1m, až jsem si neodpustil se 

Poláků zeptat, kolikrát za rok v rybníku mění 

vodu. Běžnou záležitostí byla v rybnících pestrá 

vodní makrofyta včetně takových druhů jako je 

kotvice plovoucí, voďanka žabí, plavín štítnatý, 

šejdračka bahenní, oba druhy stolístků, stulík žlutý 

a další. Rákosiny zabíraly plochu od užších pruhů 

až po rozsáhlé porosty, kde např. polovina asi 20 

ha velkého rybníka byla celá zarostlá bohatým 

rákosovým porostem. Vycházky kolem rákosin 

také doprovázelo občasné volání bukačů velkých. 

Běžnou záležitostí bylo letnění rybníků. Na jedné 

soustavě bylo kolem 30 rybníků, z toho letněno 

12. O bahňáky nebyla nouze. Běžnou záležitostí 

byli vodouši rudonozí, čejky chocholaté, kulíci 

říční a jespáci bojovní, méně početní byli vodouši 

bahenní, pozorovali jsme několik vodoušů 

tmavých i šedých a neunikli nám ani jespáci 

obecní. 

       Druhá výprava do Polska byla v září, kdy 

jsem navštívil menší rybniční soustavy poblíž 

obce Skoczów a Chybie. Tyto menší soustavy 

jsou již běžně obhospodařovány a není zde žádné 

chráněné území. Při návštěvě bylo vidět, že se 

jedná o soustavy určené pro chov ryb. Rybníky 

lemovaly zpravidla úzké pásy rákosin, ostrůvky 

byly ponechávány jen minimálně a rybníky měly 

strmé břehy. Nicméně na první pohled byly vidět i 

rozdíly mezi našimi běžně obhospodařovanými 

rybníky. Z každé rybniční soustavy menších 

rybníků bylo několik letněno. Dva rybníky z jedné 

větší soustavy byly asi z poloviny zarostlé 

bohatým rákosovým porostem i další vegetací a 

nacházely se na nich četné ostrůvky a zátočiny. 

Průhlednost vody  byla opět poměrně dobrá, u 

letněných rybníků, které byly napuštěny, bylo 

vidět až na dno.  Ačkoli se na vypuštěných či 

letněných rybnících nacházely výborné podmínky 

pro bahňáky, žádný z druhů jsem nepozoroval. To 

mohlo být způsobeno také tím, že několik dní bylo 

jasné a bezvětrné počasí a většina ptáků využívala 

dobrých podmínek k tahu. Je až neuvěřitelné, jak 

velký rozdíl v rybničním hospodaření se dá najít 

jen kousek za hranicí a přitom cíl je stejný jako u 

nás – chov ryb. Samozřejmě není možné provést 

přímočaré srovnávání, ale v lecčems se z hlediska 

ochrany přírody můžeme u našich severních 

sousedů přiučit. V každém případě navštívit 

některé rybniční soustavy v Polsku mohu jen 

doporučit.
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Obr. 1: Některé běžně obhospodařované rybníky mají charakter spíše přirozených mokřadů. Rybniční 

soustava u obce Skoczów, Polsko. 

Neziderské jezero 

       Na konci května jsem na prodloužený víkend 

spolu s Jiřím Pavelkou, Martinou Pavelkovou a 

Milanem Škrottem navštívil Neziderské jezero a 

jeho okolí. Nemá až tak moc smysl popisovat 

detailní průběh naší cesty ani čím je tato oblast 

význačná, protože se jedná o jednu z všeobecně 

známých ornitologických lokalit, o které již bylo 

publikováno jinde, např. pěkný článek o této 

oblasti publikoval Robert Doležal s názvem Mělké 

stepní jezero – Neusiedler See v Ptačím světě č. 

1/2010.  Kromě pozorování ptáků nás zajímalo 

také to, co dělá tuto lokalitu tak atraktivní pro 

bahňáky prakticky téměř po celý rok. Utábořili 

jsme se v jednom kempu v městečku Podezdorf, 

odkud jsme provedli několik výprav. Dobrá síť 

cyklostezek a půjčovna kol v blízkosti campu 

nabízely ideální podmínky pro cykloturistiku a 

proto jsme neváhali a půjčili si kola. Jeden den 

jsme objeli východní břeh Neziderského jezera, 

navštívili jsme jezera Oberer Stikensee, Unterer 

Stikensee, známou lokalitu Zicklacke, lokalitu 

Sandeck a ornitologickou meku Lange Lacke. 

Druhý den jsme navštívili kolonii syslů v campu u 

jezera Zicksee a známou lokalitu s dropy velkými 

u městečka Tadten. Rozsáhlé rákosové porosty 

Neziderského jezera, které dle mého názoru 

s přehledem převyšují rozlohu rákosin na území 

celé ČR, jsou biotopem řady druhů vodních ptáků. 

Z těch zajímavějších, které jsme viděli, to byly 

především volavky červené. Podvečerní atmosféru 

běžně dokreslovaly hlasy bukače velkého. Na 

samotném jezeře byl i prostor pro bahňáky. Dle 

našich poznatků se na vzniku bahen podílí tři 

základní faktory: 

1) Kolísání hladiny  

Kolísání hladiny jezer, která jsou sama o 

sobě velmi mělká, probíhá poměrně 

intenzivně a to v závislosti na srážkách a 

výparu. Např. Neziderské jezero je 

zásobováno zejména podzemními prameny 

a dešťovou vodou a svou rozlohu může 

během roku změnit i o 10 km
2
.  Postupným 

poklesem hladiny během jara a léta tak 

vznikají vhodné biotopy pro bahňáky, 

protože se obnažuje stále větší plocha dna.  

2) Pastva 

Neméně důležitým faktorem je pastva. 

Pastviny v podstatě navazují na rákosiny a 

nacházejí se i na plochách, které bývají 

v době dostatku vody zatopeny. Pastva tak 

udržuje nízký travní porost a vytváří 

specifické společenstvo bylin tvořené 

nižšími druhy trav, jakými jsou psinečky, 

úzkolisté kostřavy atd. Na detailnější 

studium vegetace nezbýval čas, takže není 

možné vyhodnotit rozdíly ve vegetaci 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

80 

100 

jednotlivých biotopů, na kterých bahňáci 

hnízdí a porovnat je s pastvinami na 

mokrých stanovištích u nás. V místech, 

kde je pastva intenzivnější, dochází 

dokonce k rozšlapání travního drnu a 

vzniku bahen, které ptáci využívají 

zejména ke sběru potravy. Zajímavé je, že 

řízená pastva probíhá i v hnízdním období. 

Nakolik dochází při pastvě ke zničení 

hnízd a k jak velkým ztrátám dochází, 

zůstává otázkou. V době naší přítomnosti 

se páslo kolem pozorovatelen u 

Neziderského jezera jižně od Podersdorfu, 

dále kolem jezera Zicklacke a na lokalitě 

Sandeck. 

3) Nízká úživnost půd 

Třetím faktorem je nízká úživnost 

písčitých půd, které podmiňují vznik 

řídkých travních společenstev a to i na 

podmáčených plochách. Nevznikají tak 

husté porosty vysokých bylin 

vyznačujících se rychlým růstem, ale nízké 

porosty ostřic, sítin a dalších druhů travin.  

 

 
Obr. 2: Mělké jezero Lange Lacke je ideálním biotopem pro bahňáky. 

        Z druhů, které jsme měli možnost pozorovat, 

byl běžným druhem tenkozobec opačný 

(Recurvirostra avosetta), pisila čáponohá 

(Himantopus himantopus), kulík říční (Charadrius 

dubius), čejka chocholatá (Vanellus vanellus) a 

vodouš rudonohý (Tringa totanus). Tyto druhy 

zde byly v desítkách jedinců. Z těch vzácnějších to 

byl kulík mořský (Charadrius alexandrius), koliha 

velká (Numenius arquata) a břehouš černoocasý 

(Limosa limosa).  Kromě bahňáků jsme mohli 

pozorovat volavky stříbříté (Egretta garzetta), 

rybáky bahenní (Chlidonias hybridus), rybáky 

černé (Chlidonias niger) a rybáky obecné (Sterna 

hirundo), z kachen byl běžný lžičák pestrý (Anas 

clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), 

kopřivka obecná (Anas strepera), čírka modrá 

(Anas querquedula) a na krátkou dobu se podařilo 

zahlédnout i kormorány malé (Phalacrocorax 

pygmeus). Zcela běžnou záležitostí byly husy 

velké (Anser anser), které se chodívaly v početné 

skupině pást přímo do campu, kde se pastvou 

podílely na údržbě i hnojení trávníku. Podařila se 

nám i výprava na dropy k městečku Tandtem, kde 

se kromě devíti ex. dropa velkého objevila i koliha 
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velká. Když jsme na lokalitu jeli, čekali jsme 

velmi pestrou mozaikovitou krajinu s drobnými 

políčky a pestrou rozptýlenou zelení. Na místě 

jsme zjistili, že zdejší krajina není žádný zázrak. 

Krajina byla sice členěna poli s různými 

plodinami a byly v ní zastoupeny i luční porosty a 

mokré louky, ale rozloha jedné plochy oseté 

danou plodinou se pohybovala v několika 

hektarech. Nejednalo se o rozsáhlé lány polí, jak 

je známe u nás, ale nejednalo se o plochy, jejichž 

obhospodařování by pro zemědělce mělo 

znamenat obrovské náklady či využití zcela 

odlišných přístupů hospodaření. I zde by mohla 

česká ochrana přírody hledat vhodnou inspiraci. 

 

 
Obr. 3: Pastva na lokalitě Sandeck, v pozadí rozsáhlé rákosiny Neziderského jezera. 

Pastva jako podpora hnízdících bahňáků? 

       Na základě výše popsaných zkušeností se 

začíná ukazovat, že významným činitelem 

podílejícím se na vzniku biotopů vhodných pro 

bahňáky je pastva na mokrých stanovištích. 

Zavedení pastvy na mokrých loukách však musí 

být důkladně posuzováno, protože může dojít 

k poškození cenných mokřadních společenstev. 

Obecně lze o pastvě uvažovat tam, kde došlo 

zemědělským hospodařením k likvidaci 

původních rostlinných společenstev (kulturní 

louky, pole, která se převedou na pastviny atd.). 

Pastva musí probíhat celou sezónu s tím, že během 

sezení bahňáků na hnízdech by měla být omezena. 

Zavedení pastvy na mokřadních plochách na 

rozdíl od agro-environmetálních opatření pro 

bahňáky nemusí pro hospodařící subjekt znamenat 

mimořádné náklady a mohlo by tak aspoň někde 

vytvořit vhodné podmínky pro hnízdění i tah 

bahňáků. Zatím co u nás snaha docílit letnění 

rybníků není v současné době příliš úspěšná, 

zůstává další možností managmentu zajištění 

pastvy na vhodných lokalitách. 

 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

82 

100 

 
Obr. 4: Vypasené a rozdupané mělčiny Neziderského jezera u lokality Sandeck. 

 

Pozorování bahňáků na Novém Zélandu – listopad 2011 

  Petr Líbenek 

       V listopadu loňského roku jsem měl vzácnou 

příležitost pozorovat a fotit krásnou přírodu a 

avifaunu na dalekém Novém Zélandu. Na NZ bylo 

jaro v plném proudu a tak byla spousta příležitostí 

k pozorování a občas i k určení řady druhů 

známých i méně známých opeřenců. 

 Nejhezčí bylo asi pozorování pisil 

bělohlavých (Himantopus Himantopus 

leucocephalus) maorsky Poaka na zajímavém 

hnízdišti uprostřed sopečné oblasti Rotorua v 

termálním parku Wai-o-tapu. Jedná se o oblast s 

aktivními geotermálními prameny a výrony plynů 

na severním ostrově. Vlastní park je relativně 

malá lokalita, ve které se nachází různobarevná 

jezírka, tůňky i potoky, které ústí do poměrně 

velkého zelenožlutého jezera Ngakoro. Oblast 

Wai-o-Tapu (Posvátné vody) se nachází asi 30 

kilometrů od města Rotorua směrem po silnici na 

Taupo. Nejkrásnější geotermální úkazy na Novém 

Zélandu, které vytvořily nejrůznější chemické 

sloučeniny vulkanického původu, jsou výsledkem 

tisíce let geotermální činnosti v této oblasti. 

Bahenní jezírka ve Wai-O-Tapu probublávají 

vulkanickými plyny a nad zemí se vznáší tajemně 

působící a větrem poháněná oblaka páry. Oblast 

Wai-O-Tapu byla vyhlášena přírodní rezervací v 

roce 1931. 
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Wai-O-Tapu 

 Pisily si vybraly ke hnízdění části této 

lokality, které se vyznačovaly mělkými vodními 

plochami, prameny a potůčky. Na lokalitě hnízdilo 

cca 20 párů divokých pisil. Hnízda byla umístěna 

přímo mezi termálními vývěry, bublajícími tůněmi 

a bahenními jezírky na mírně vyvýšených místech 

mezi kameny či na minerálních nárůstech a 

ploškách z termálních usazenin. Pisily sbíraly 

potravu přímo v okolí hnízd na vodních plochách. 

Vedle sebe byly hnízdící páry, ale i ptáci vodící 

kuřata. Ptáci byli evidentně zvyklí na pohyb 

turistů v okolí, když nejbližší obsazené hnízdo 

bylo vzdáleno od turistického chodníku cca 40 

metrů.  

 

Pisila bělohlavá (Himantopus Himantopus leucocephalus) 
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Pisila bělohlavá na hnízdě 

 

 Jednalo se, pokud jsem mohl pozorovat, o 

nekroužkované jedince. Ptákům evidentně lokalita 

musela vyhovovat a cítili se zde bezpečně i přes 

poměrně častý pohyb lidí. Rovněž jim zjevně 

vůbec nevadilo ani sirovodíkem a jinými plyny 

značně zamořené ovzduší. 

 Je možné, že pisily využívaly teplého 

podkladu, na kterém umístily svá hnízda i jako 

jakési inkubátory, když poměrně často svá hnízda 

opouštěly a to i na delší dobu když sbíraly v okolí 

potravu. Zajímavé bylo, že na rozdíl od jiných 

oblastí Nového Zélandu jsem ve společnosti pisil 

nepozoroval žádné jiné druhy bahňáků ani jiné 

ptáky a to jsem tam strávil cca 4 hodiny díky 

značné trpělivosti mé ženy. Byla jen škoda, že 

jsem svá pozorování nemohl prodloužit na více 

dní. Náš čas na Zélandu byl omezen a ještě jsme 

toho chtěli spoustu vidět, takže jsem tuto krásnou 

a netypickou lokalitu hnízdění pisil s lítostí a jen 

těžko opouštěl. Vzácný endemit pisilu černou 

(Himantopus novaezelandiae) maorsky Kaki, jsem 

po dobu svého pobytu sice viděl pouze na 

informačních tabulích v některých rezervacích, ale 

pozorování pisil ve Wai-O-Tapu bylo krásné a 

hlavně nečekané. 
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Kulík novozélandský (Charadrius obscurus) 

         

 

Ústřičník proměnlivý (Haematopus unicolor) na hnízdě 

 

       Zážitkem bylo rovněž opakované pozorování 

endemického kulíka novozélandského 

(Charadrius obscurus) v maorštině Tūturiwhatu, 

včetně chráněných hnízdních lokalit i ptáků 

vodících kuřata v oblasti rezervace Opoutere a na 

dalších lokalitách na úpatí dun u mořských pláží, a 

rovněž endemických ústřičníků proměnlivých 

(Haematopus unicolor) v maorštině Torea na 

jejich hnízdištích, často ve společnosti kulíků, 

pisil a ústřičníků velkých (Haematopus 

ostralegus).  
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Kuřátka kulíka novozélandského 

 

 

Tawharanui regional park 
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       K vidění byla i obrovská hejna břehoušů 

rudých (Limosa lapponica) Kūaka či Tūāhua rāhui 

po odlivu na mělkých mořských lovištích 

v zátokách na předměstí Aaucklandu a sem tam 

čejky australské (Vanellus miles) též nazývané 

čejkou maskovanou, zřejmě pro její typickou 

laločnatou, kožovitou žlutou obličejovou masku. 

V podstatně větším počtu a na více typech lokalit 

se lze s tímto druhem bahňáka setkat přímo v jeho 

domovině v nedaleké Austrálii. Každému, kdo by 

chtěl zažít po všech stránkách zcela bezpečné a 

přitom exotické pozorování ptáků a krásné 

přírody, mohu Nový Zéland vřele doporučit. 

 

 

Ústřičník proměnlivý 

 

Břehouši rudí (Limosa lapponica) v zátoce na předměstí Aaucklandu 
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Čejka australská (Vanellus miles) 
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Dunajská delta v létě 

  Pavel Ondra 

 V roce 2011 jsem se opět vydal s TCK Pavel 

Veselý do delty Dunaje, tentokrát v období plného 

léta od 26. června do 12. července. Vzhledem k 

rozšířenému programu plavby se současně 

naskytla možnost poznat v deltě další 

pozoruhodné lokality. Všechny dřívější cesty se 

uskutečnily v jarním období od dubna do června, 

takže se naskytla příležitost srovnávat a zejména 

pozorovat místní přírodu v době, kdy se zde již 

tažné druhy nevyskytují. O to více překvapil 

výskyt některých druhů bahňáků, kteří se zde 

podle Collinsovy příručky vyskytují jen v době 

tahu. Je pravděpodobné, že se jednalo o nehnízdící 

jedince. Podle termínu by se mohlo zdát, že nás 

budou provázet úmorná vedra, ale opak byl 

pravdou. Příjemné, často i velmi svěží teploty nás 

provázely téměř po celou dobu zájezdu a dokonce 

jsme byli při plavbě z Karaormanu zcela 

nenásilně, ale o to důkladněji osprchováni. Vedra 

se nakonec přece jen ke konci zájezdu dostavila, 

zastihla nás však až ve stepních lokalitách pod 

hradem Enisala. V době největšího žáru byl pak 

všem účastníkům dobrý každý kousek stínu.       

Příroda delty byla v červenci bohatší o řadu druhů 

hmyzu včetně velkých druhů čeledi Scarabeidae 

jako nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis), 

chrobák pečlivý (Copris lunaris),značné množství 

chroustů mlynaříků (Polyphylla fullo) a velkých 

potápníků Dytiscidae (Dytiscus semisulcatus - bez 

českého názvu), a o mnoho kvetoucích rostlin 

včetně u nás vzácné voďanky žabí (Hydrocharis 

morsus). Viděli jsme i nepukalky (Salvinia 

natans), kotvice plovoucí  

 

 

(Trapa natans) a celou řadu dalších, pro nás 

vzácných, v deltě však zcela běžných druhů, které 

ještě v jarním období zpravidla nekvetou. Velmi 

pestrou paletu tvarů a barev předváděly zejména 
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vážky, jedna z významných součástí potravního 

řetězce v této oblasti. Je všeobecně známo, že jsou 

důležitým zdrojem potravy vlhy pestré (Merops 

apiaster), k mému překvapení je však lovily i 

poštolky rudonohé (Falco vespertinus) a nosily na 

hnízda plnými zobáky. 

 

       Celá příroda byla v plném nasazení ve snaze o 

zachování rodu, dokonce i želvy zanechávaly 

stopy v písku, když se svým želvím tempem 

přesunovaly přes písčitou polní cestu nedaleko 

tábořiště ve Sf. George za účelem kladení vajec. 

Nejvýrazněji se však projevovali ptáci, kteří již 

krmili a vyváděli mladé. 

       Přestože výprava nebyla přímo ornitologicky 

zaměřena, bylo v průběhu cesty Dunajskou deltou 

pozorováno 122 druhů ptáků a z toho 16 druhů 

bahňáků. Je logické, že při proplouvání kanálů na 

nafukovacích člunech byla hlavní pozornost 

věnována ptákům vodním. Vodní poměry byly 

vcelku příznivé a ptáci se v dostatečném množství 

zdržovali kolem vodních cest, kterými jsme pluli. 

Na rozdíl od dřívějších výprav jsme pozorovali 

mnohem více volavek červených (Ardea 

purpurea), pelikánů kadeřavých (Pelecanus 

crispus) a kormoránů malých (Phalacrocorax 

pygmeus). Na jezírcích podél naší trasy bylo 

možno pozorovat mj. potápky černokrké 

(Podiceps nigricollis) i rudokrké (Podiceps 

grisegena), tradičně dostatek břehoušů 

černoocasých (Limosa limosa) a 5 druhů volavek, 

z nichž nejpočetnější byla jako vždy volavka 

stříbřitá (Egretta garzetta). Vzácností nebyli při 

plavbě ani ledňáčci říční (Alcedo atthis), 

mandelíci hajní (Coracias garrulus), ibisové hnědí 

(Plegadis falcinellus) a další druhy. Z bahňáků nás 

celou trasu provázeli pisíci obecní (Actitis 

hypoleucos), kteří před námi vytrvale popoletovali 

a jen občas je vystřídal nějaký vodouš kropenatý 

(Tringa ochropus). 
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       V jezírcích na trase jsme byli několikrát 

překvapeni pozorováním hejnka jespáků 

bojovných (Philomachus pugnax), mezi nimiž 

nechyběli ani samci ve svatebním šatu. Nejbohatší 

na bahňáky i ostatní druhy vodních ptáků bylo 

jezero Jacob.    



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

92 

100 

 

 

Hned po příjezdu kanálem od Krišanu a 

postavení stanu na známém tábořišti jsem se vydal 

k jezeru Jacob, přestože se již schylovalo 

k večeru. Světelné podmínky byly vcelku dobré, 

což by se nemuselo další den opakovat. Proto ten 

spěch. Neslyšné proplutí příjezdovým kanálem 

otevřelo neskutečně bohatou scenérii ptačího 

hemžení a hlasových projevů. Stačilo jen přistát u 

ležící vrbičky hned za vstupem do tohoto ptačího 

ráje a tiše pozorovat ptačí shon v době krmení 

mláďat, kdy s nadcházejícím podvečerem vyvíjeli 

rodiče maximální snahu o naplnění žaludků svých 

potomků. Mláďata většiny druhů však zůstala 

skryta a já nepatřím k ornitologům a fotografům, 

kteří vyhledávají tyto poklady za cenu narušení 

přirozené harmonie a stresování rodičů i mláďat. 

O to větším zážitkem pak je, když po splynutí 

s přírodou se začnou její nejtajnější poklady samy 

objevovat.  

       Na nejbližším plochém ostrůvku bez vegetace 

přímo před námi je tradiční hnízdiště racků a 

rybáků, což není na první pohled ani patrné, stačí 

však, když se nablízku objeví dravec. Do vzduchu 

se okamžitě zvedá mohutná eskadra, která ho 

odradí od dalšího pobytu a vyprovodí do patřičné 

vzdálenosti.  
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 Po chvilce se všechno uklidní a objevují se i 

mláďata. Teprve několikadenní kuřata bedlivě 

střeží čejka chocholatá (Vanellus vanellus) a 

vykazuje do bezpečné vzdálenosti i kolemjdoucí 

pisilu čáponohou (Himantopus himantopus). 
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Od hlavního kanálu přilétá větší hejno asi 50 

břehoušů černoocasých (Limosa limosa) a pouští 

se do hledání potravy před ostrůvkem vlevo, na 

kterém se připravuje k přenocování početné hejno 

pelikánů bílých (Pelecanus onocrotalus)
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K ostrůvku se blíží i početná kachní rodinka, 

jsou všichni nějak moc tmaví a teprve po větším 

přiblížení poznávám, že jsou to poláci malí 

(Aythya nyroca). Ze vzduchu pilně loví rybáci 

bahenní (Chlidonias hybridus).      
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 Ještě jsem důkladně nepropátral okolí a 

přilétá i jeden z největších krasavců delty kolpík 

bílý (Platalea leucorodia). Netrvalo však dlouho 

než zjistil, že tam je něco navíc a pro jistotu 

poodlétl na bezpečnější vzdálenost. 
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 Ale vraťme se k bahňákům. Jedním 

z nejčastěji potkávaných je v Dunajské deltě 

břehouš černoocasý (Limosa limosa). Jeho zobák 

narostl vskutku do úctyhodných rozměrů a při 

ponoření hlavy dosáhne pro potravu skutečně 

hluboko, kam většina bahňáků už nemůže. 

Vezmeme-li v úvahu, že se zdržuje ponejvíce 

kolem kanálů, kde břehy přecházejí často strměji 

do hloubky, je toto zvýhodnění docela významné. 

 

 

       

 Další bahňáky jsme v deltě potkávali jen ve 

skromném počtu, na jezeru Jacob to byl kromě již 

uvedených kulík říční (Charadrius dubius), dva 

ústřičníci velcí (Haematopus ostralegus) a vodouš 

šedý (Tringa nebularia), ve Sf. George pak ještě 

vodouš bahenní (Tringa glareola), vodouš tmavý 

(Tringa erythropus) a tenkozobec opačný 

(Recurvirostra avosetta). 
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 Idylka dnešního dne však rychle končí, 

přichází večer a začíná se schylovat k bouřce. 

Poslední pohled na skupinku odpočívajících 

kormoránů malých a pelikána kadeřavého i na 

neskutečnou hru světel a stínů v posledních 

paprscích večerního slunce. Je třeba vyrazit na 

zpáteční cestu do tábora.  
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       Ostatní navštívené lokality se množstvím a 

pestrostí ptačího osazenstva příliš nelišily od 

pozorování v minulých letech s výjimkou lokality 

Histria navštěvované pravidelně při zpáteční cestě, 

jejíž mokřady byly zcela vyschlé a zarostlé 

suchozemskou vegetací jako je jílek tuhý, šater 

východní a slanorožec bylinný. Na solném 

škraloupu cest se hbitě pohybovali svižníci 

Cicindela elegans, kterým nejspíš vůbec nevadilo, 

že už dávno není jaro a mravkolvi si teprve 

budovali své trychtýřky. Z těchto a některých 

dalších skutečností lze usuzovat, že k vysušení 

biotopu došlo teprve nedávno. 

       Nic zde nenasvědčovalo tomu, že jde o jeden 

z nejbohatších ornitologických mokřadů. Z ptačí 

říše zde bylo možno pozorovat ve vzrostlém 

orobinci kolem příjezdové cesty několik druhů 

rákosníků, zaznamenal jsem přelet malého hejnka 

hus velkých a ibisů hnědých, dva motáky 

pochopy, jednoho racka bělohlavého a hlavně 

nebývalé a mimořádně velké množství pelikánů 

bílých soustředěných do jedné vyschlé laguny, 

v níž se možná někde vyskytovalo i trochu vody. 

Po detailech jsem nepátral, protože vyrušit a 

zvednout takové množství pelikánů bych 

považoval za zločin. Pozoruhodné bylo, že 

neustále přilétali další a jiní zase odlétali, takže 

bylo možno pozorovat velké množství těchto 

majestátných létajících korábů, jak si s elegantní 

lehkostí pohrávají se vzdušnými proudy a 

předvádějí fantastickou podívanou. 
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Fotopříběh - tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 

  Pavel Ondra 

       Tenkozobec opačný je jedním z našich největších a nejelegantnějších bahňáků, bohužel patří i 

k nejvzácnějším a jeho hnízdění na Jižní Moravě lze považovat za výjimečné. 

 

 

       O to větší bylo naše překvapení, když jsme 25.5.2011 objevili na naší oblíbené lokalitě na Znojemsku 

dva páry tokajících tenkozobců. Jediným naším přáním v tu chvíli bylo, aby zůstali. Splnilo se jen 

částečně. 

       Úvodem je nutno poznamenat, že kvalita pořízené fotodokumentace je silně poznamenána snahou 

nijak nenarušit pocit bezpečí těchto vzácných hostů a byla pořízena z velké vzdálenosti. Tato snaha se 

později ukázala jako velmi prozíravá, když při pokusu jen o malé přiblížení hned předstíral tenkozobec 

raněného ptáka. Celkově byli tenkozobci velice plaší a ve srovnání s pisilami čáponohými (Himantopus 

himantopus), které zde úspěšně vyvedly mladé v r. 2007, tolerovali jen vzdálenost více než 

dvojnásobnou.  

Dne 29.5. už byl na lokalitě zjištěn jen 1 pár, potěšitelné však bylo, že se neustále zdržoval ve stejném 

místě na dně vypuštěné nádrže a „něco tam vytrvale kutal“.  
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      Na první pohled mi bylo jasné, že si páreček připravuje hnízdo a že po dlouhé době jde o pokus 

zahnízdění tenkozobců na Jižní Moravě. Tím spíš, když ono kutání bylo přerušeno krátkým přemístěním 

k vodě trochu se občerstvit. 

 

 

 

 

       Přestávka trvala jen něco málo přes půl minuty a pak rychle zpátky pokračovat v započaté činnosti. 
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 Chvílemi to vypadalo, že už se bude sedět na vejcích. Ovšem, jak to bývá, rychlé soudy nejsou vždy 

nejlepší. Jaké bylo mé překvapení, když jsem po pečlivějším prohlédnutí okolí zjistil, že v těsné blízkosti 

už jedno hnízdo existuje. Dokonce se třemi snesenými vejci.                                                                                           

 

 

 

 Proč otáleli tenkozobci se sezením na vejcích? Čekali snad na dokompletování snůšky? Nebo svou 

činnost nedaleko hnízda jen předstírali, aby odvedli pozornost? 

     A bylo o čem přemýšlet. 
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       Na obou snímcích výše je hnízdo se snůškou u pravého okraje snímku. Z místa, kde se tenkozobci 

zdržovali, ho měli spolehlivě pod kontrolou. 
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       Stejně jako pisily čáponohé se tenkozobci „přistěhovali“ k nevelké kolonii racků chechtavých (Larus 

ridibundus), kteří zajišťovali ochranu a s nimiž barevně do značné míry splývali. 

       Časově se začátek hnízdění příliš nelišil, pisily zahnízdily přibližně o týden dříve než tenkozobci, což 

je v různých letech bezvýznamný rozdíl i v rámci jednoho druhu. 
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       Usedání na hnízdo a zejména obracení a úprava vajec na hnízdě, aby byly v té nejlepší poloze, to byl 

přímo obřad. 
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       Podobně jako tomu bylo u pisil se oba partneři na hnízdě vystřídali. Galantní sameček nejprve 

doprovodil partnerku na procházku a pak stejně obřadně jako ona se usadil na hnízdě. 

 

 

       Samička se po náročné službě potřebovala osvěžit a odlétla na nedalekou vodní hladinu. Překvapilo 

mě, jak lehce přistála a pohybovala se na vodě, stejně jak lehce se vznesla. 
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       Po necelých čtyřech hodinách strávených s těmito nádhernými tvory jsem pořídil několik 

závěrečných fotografií. Bohužel jsem netušil, že jsou zároveň poslední. Nechtěl jsem svou přítomností 

narušovat jejich klid a za tenkozobci jsem se znovu vypravil až po pěti dnech. Na lokalitě se sice 

vyskytovali tři jedinci, po hnízdě a vejcích však nebyla nikde ani památka a chování tenkozobců ničím 

nesvědčilo o skutečnosti, že ještě před pěti dny zde hnízdili. 

 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  7 

110 

100 

 

 

 

 

        O tom, co se zde přihodilo, můžeme jen spekulovat. Zda jde o výsledek činnosti nějakého predátora 

(kočku jsem tam zahlédl několikrát) nebo činnosti lidí (v blízkosti zatlučené kolíky zeměměřičů) se už asi 

nedovíme. Zůstává jen smutek z toho, že se ani tentokrát na Jižní Moravě tenkozobcům nezadařilo. 


