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ABSTRAKT. V letech 2002 až 2005 jsme sledovali vliv počasí, zejména denních 
teplot a srážek a potravní nabídky na hnízdění 63 párů motáka pochopa (Circus 
aeruginosus) v CHKO Poodří a okolí. Z analýzy vývržků a zbytků potravy 
na hnízdech jsme prokázali, že dominantní složku potravy tvořil hraboš polní 
(Microtus arvalis). Neprokázali jsme meziroční rozdíly v načasování hnízdění, 
v průměrné velikosti snůšky ani počtu vylíhlých mláďat na jedno hnízdo. Vysoká 
početnost hraboše polního v r. 2005 (3,3 ex./100 pastí/noc) se ovšem projevila 
ve vyšší hnízdní úspěšnosti párů, tj. celkově vyšším počtu úspěšných hnízdění 
i nejvyšším počtem mláďat na jedno vyvedené hnízdo za sledované období. 
Vysoké denní teploty v měsících červnu a červenci v roce 2003 pravděpodobně 
způsobily zvýšený úhyn mláďat na hnízdech. Domníváme se, že vysoké denní 
teploty spolu s nedostatkem hlavní kořisti snižovaly loveckou úspěšnost samců, 
kteří pravděpodobně nestačili zásobovat potravou samice s mláďaty na hnízdech.

ÚVOD

Moták pochop (Circus aeruginosus) pravidelně hnízdí v CHKO Poodří od roku 1948 
(HUDEC et al. 1965). Jeho hnízdění zde souvisí s postupným obsazováním vhodných 
biotopů počínaje rokem 1940, kdy bylo v ČR zjištěno první hnízdění tohoto dravce 
(HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005). Hnízdí nejčastěji v mokřadních biotopech s litorálními po-
rosty (HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005). Moták pochop je společně s dalšími druhy rodu Circus 
potravním generalistou, v jeho potravě převažují drobní zemní savci, ptáci a jejich mlá-
ďata (UNDERHILL-DAY 1984, PRESTON 1990, ARROYO 1997, DIJKSTRA & ZIJLSTRA 1997, 
HUDEC & ŠŤASTNÝ 2005).

Velikost populace a hnízdní úspěšnost dravců je závislá na početnosti kořisti v růz-
ných typech prostředí (NEWTON 1979, STEENHOF & KOCHERT 1999). Dravci zpravidla loví 
kořist selektivně a soustřeďují se do biotopů s její nejvyšší hustotou (MADDERS 2000) 
Energie investovaná dravcem do vyhledávání a lovu kořisti je pak efektivněji využita 
(RYTKÖNEN et al. 1998). Hnízdní úspěšnost a kolísání početnosti populace dravců ovliv-
ňují i jiné faktory, např. nízké teploty a srážky během inkubace vajec a líhnutí mláďat 
(KOSTRZEWA & KOSTRZEWA 1990, KRÜGER 2004, MCDONALD et al. 2004). Srážky obecně 
podporují rychlejší růst vegetace, která poskytuje lepší kryt kořisti a snižuje pravděpo-
dobnost její detekce predátorem (PRESTON 1990). Vytrvalejší srážky mohou navíc zvy-
šovat mortalitu mláďat na hnízdech vlivem podchlazení (SCHIPPER 1979). Nízké teploty 



úspěšného hnízdění jsou taktéž kvality rodičovského páru (SIMMONS 1989, ARROYO 
et al. 2001, GARCIA 2003), u rodu Circus jsou též důležité kvality samců (SIMMONS 
1989). 

Když jsme porovnali reprodukční parametry motáka pochopa ze všech let, zjistili 
jsme, že rodičovské páry vložily srovnatelné úsilí do produkce vajec, ačkoliv ne vždy 
dosáhly předpokládaného úspěchu ekvivalentním počtem vyvedených mláďat. Toto 
chování můžeme vysvětlit „bet-hedging“ hypotézou (APARICIO 1997), založenou na 
mylném chování rodičů na počátku hnízdní sezóny, kteří nejsou schopni předvídat 
nepříznivé počasí nebo nedostatek potravy. Porovnáním reprodukčních parametrů jsme 
zjistili, že průměrná velikost snůšky ani vylíhnutých mláďat se během všech sledova-
ných let průkazně nelišily. Průměrný počet vyvedených mláďat v roce 2003 se snížil 
pravděpodobně následkem nepříznivě vysokých teplot (vliv hraboše nebyl statisticky 
prokázán). Tyto ztráty výrazně převyšovaly tradičně zjišťované ztrát vajec (WITKOWSKI 
1989). Je zřejmé, že samice  v době inkubace vajec a péče o čerstvě vylíhnutá mláďata 
dokáží účinně chránit svým tělem potomstvo před nepříznivým počasím, dospívající 
mláďata jsou však pro pečující samici příliš velká. 

Vysoké denní teploty v obou měsících mohly negativně ovlivnit chování rodičů 
dvojím způsobem. Samice častěji opouštěly mláďata s nedokonalou termoregulací a 
vystavily je přímému slunečnímu záření. Tak by bylo možné vysvětlit, proč byla často 
nalézána uhynulá mláďata různého stáří na opuštěných hnízdech. Vysoké teploty ome-
zily úspěšný lov kořisti samcem (SIMMONS 1989) prostřednictvím ustávající pohybové 
aktivity hlodavců na povrchu země (DAWSON & BORTOLOTTI 2000). Samci tak strávili 
mnohem více času vyhledáváním kořisti, čímž nedostatečně zásobovali samice s mlá-
ďaty potravou (NEWTON 1979, STEENHOFF & KOCHERT 1999, REJT 2001, MCDONALD et al. 
2004). Naše zjištění se tedy shodují se závěry jiných autorů kteří potvrdili, že na průběh 
a úspěšnost hnízdění dravců mají významnější vliv vysoké teploty a nedostatek srážek 
(STEENHOFF & KOCHERT 1999, DAWSON & BORTOLOTTI 2000).

Moták pochop je potravní generalista lovící nejčastěji drobné zemní savce (WIT-
KOWSKI 1989, DIJKSTRA & ZIJKSTRA 1997). Potravní spektrum dravce zpravidla odráží 
reálnou nabídku kořisti v prostředí (NEWTON 1979). Hustota hraboše polního je mimo 
jiné určována jeho životními cykly, které jsou v našich podmínkách 3-5 leté (TKADLEC & 
ZEJDA 1998, JÁNOVÁ et al. 2003). Moták pochop pozitivně reagoval na gradaci hraboše 
polního tím, že jej přednostně lovil. V důsledku lepší potravní nabídky zřejmě zahnízdili 
i mladší a méně zkušení ptáci (DIJKSTRA et al. 1988), čímž se zvýšil  počet hnízdících 
ptáků v roce 2005. V letech s nízkou hustotou hraboše polního bylo potravní spektrum 
doplňováno dalšími kategoriemi potravy. Zřejmě však za cenu zvýšeného úsilí, které 
s sebou zpravidla nese vyšší energetické výdaje (PRESTON 1990, STEENHOF & KOCHERT 
1999). Ty se mohly druhotně projevit poklesem počtu vyvedených mláďat v roce 2003.

Poděkování. Za pomoc v terénu děkujeme K. Pavelkoví, M. Haluzíkovi, O. Závalskému, M. Krestové a 
R. Tomickému, Tomáši Kašparovi, který provedl rozbory vývržků, za statistické zpracování dat jsme zavázáni 
P. Drozdovi a E. Tkadlecovi, za připomínky k textu děkujeme L. Schröpferovi.

SUMMARY

We analyzed the influence of climatics factors (mean daily temperature and precipitation) and food 
supply on breeding performance of 63 pairs of Marsh Harriers (Circus aeruginosus) in Poodří Pro-
tection Landscape Area and surroundings during 2002-2005. The timing of breeding did not differ 
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between seasons (ANOVA: F = 0.65, p = 0.58, Fig. 1). Common Vole (Microtus arvalis) was a 
main diet component, as we approved by the analysis of pellets and prey remains on nests (Table 
1, Fig. 2). Higher abundance of the Common Vole in 2005 (3.3 ex./100 traps/night) did not signifi-
cantly influence mean clutch size (mean clutch size ± SD - 2002: 4,0 ± 1.3, 2003: 3.9 ± 1.5, 2004: 
3.7 ± 1.5, 2005: 4.7 ± 1.1; ANOVA: F = 0.71, p = 0.55) as well as number of offspring hatched per 
nest (mean number of youngs ± SD - 2002: 3.2 ± 1.6, 2003: 2.5 ± 1.9, 2004: 2.9 ± 1.9, 2005: 3.2 ± 
1.6; ANOVA: F = 0.52, p = 0.67). Number of succesful nests (ANOVA: F = 4.48, p = 0.006) and 
number of youngs produced per nest (ANOVA: F = 3.99, p = 0.01) was highest in 2005, i.e. during 
the breeding season with the highest densities of the Common Vole. Extremely high daily tempe-
ratures in June (20.3 ± SD 0.5 °C) and July 2003 (20.0 ± SD 0.4 °C) (Fig. 2 and Table 2) probably 
caused higher offspring mortality during this breeding season (F = 3.99, p = 0.01). We suggest that 
males, which provide food for nestlings and female on nests were not able to get sufficient amount 
of prey during the breeding season with low food supply and high daily temperatures.
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