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SLOVENSKO* – Dudci, vlhy, orli křiklaví a bahňáci – Senné, Zemplínská Šírava, Vihorlat,
Medzibodrožie, Tokajská oblast. 29. 4. – 4. 5.

TENERIFE – LORO PARQUE – Největší sbírka
papoušků na světě, pozorování velryb, birdwatching. 16.–23. 9.; 19.–26. 9.; 16.–26. 9.

ZOO A PTAČÍ PARKY ŠPANĚLSKA – ZOO Barcelona, delta řeky Ebro,  Valencie-Biopark,
Oceánium, Jardin del Papagayo Benicarló,
Madrid, ZOO Montpellier. 6.–15. 5.

WATOVÉ MOŘE* – Pozorování ptáků v unikátním přímořském ekosystému severního
Německa. 27. 9. – 1.10.

JOSEFOVSKÉ LOUKY* – Návštěva ornitologického parku. 28.–29. 5.
TURECKO* – Černomořské pobřeží. Mapování
pro evropský atlas. červen

CK Primaroute

LANZAROTE – Dropi, dytíci, buřňáci, orebice,
supi. 19.–26.10.
KOLUMBIE – Pozorování ptáků v zemi s největším počtem ptačích druhů. zima 2016/17

tel.: 572 554 145

*exkurze ČSO
e-mail: primaroute@nozicka.cz,
www.primaroute.cz
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12. 3. | Členská schůze ČSO, Praha, www.birdlife.cz
28. 3. | Jarní úklid na Josefovských loukách, www.josefovskelouky.cz
duben–květen | V ítání ptačího zpěvu, vycházky a přednášky po celé ČR.
Seznam akcí na www.birdlife.cz
7. 4. – 26. 5. | Putovní výstava Poslové jara z fotosoutěže Čápi 2014. Dům
umění Jihomoravského muzea ve Znojmě. cap.birdlife.cz
22. 4. – 24. 4. | V íkend pro rodiny s dětmi, Malý Ratmírov. www.birdlife.cz
27. 4. | Veletrh neziskových organizací, Praha, www.ngomarket.cz
29. 4. – 4. 5. | Členská exkurze na východní Slovensko. www.primaroute.cz
28. 5. – 29. 5. | Členská exkurze na Josefovské louky. www.primaroute.cz
28. 5. | Den s Cementárnou Lafarge cement, a. s., www.birdlife.cz

úvodník

z terénu i z kanceláře

Potvrzeno:
Britové milují červenky
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 ndy Gosler

Foto: Roberto Thomson

Foto: Jaroslav Vaněk

V červnu loňského roku přinesl britský
list The Guardian zprávu, že červenka
obecná zvítězila v celostátní anketě, která
měla rozhodnout, co (nebo bych měl
raději říci kdo?) je britským národním
ptákem.
Přes dobře míněné snahy ochranářů
zvrátit vývoj hlasování ve prospěch
některého z ohrožených druhů hlasovalo
76 000 lidí (34 % ze všech 224 000
hlasujících) pro červenku. Ačkoli si díky
jejím portrétům na vánočních pohlednicích
mnoho z nás Britů už dříve myslelo, že
červenka naším národním ptákem dávno
je, mýlili jsme se. Postavení červenky
jako národního ptáka bylo sice součástí
britského povědomí podobně jako legendy
o králi Artušovi a Robinu Hoodovi, ale
to bylo také vše – pouhá legenda!
A tak ornitolog a publicista David
Lindo vyhlásil oficiální veřejné hlasování,
aby sílu kouzla červenky otestoval.
Výsledek byl dramatický: druhý největší
počet hlasů (12 %) získala sova pálená,
třetí skončil kos černý s 11 % hlasů a třeba
sýkora modřinka osmá (6 %).
Etnoornitologa, jako jsem já, však
na této volbě zaujme ještě něco. Podle
pouhých 41 lidových jmen červenky
by se totiž dalo usuzovat, že není právě
druhem, kterého si lidé v Británii nejvíce
všímali (např. střízlík jich má 164!).
Mnohá z více než 7000 zaznamenaných
britských lidových jmen ptáků zahrnují
lidská křestní jména jako Jenny Wren
(Janička Střízlík), Polly Dishwasher
(Pavlínka Umývačka nádobí; konipas bílý)
nebo Molly Isaacs (Maruška Izákova;
pěvuška modrá). Díky těmto jménům,
kterými v Británii důvěrně oslovujeme
naše nejznámější ptáky, se téměř stávají
členy rodiny a naše děti se tak učí, že
ptáci jsou přátelé. Července se začalo
říkat Robin Redbreast (Robin
Červenka) v 19. století. Její
lidové křestní jméno bylo
tak oblíbené, že bylo
převzato i do vědeckého
názvosloví, což je
naprosto ojedinělé.
V jednu chvíli se zdálo,
že hlasování vyhraje
sýkora modřinka. Zatímco
naše setkání s červenkou
bývají bezprostřední, venku
na zahradě nebo v lese, pozorování
modřinek se většinou odehrává
za oknem. Je to skoro virtuální realita.
Drtivá většina hlasů pro červenku
volá tedy také po tom, aby příroda
zůstala skutečná a živá, abychom
se na ni nedívali jen v televizních
dokumentech.

Na Josefovských loukách jsme nechali vyčistit 11 tůní a strhnout drn na nejvíce zamokřených ploškách s cílem
vytvořit místa mělké vody bez vegetace – ideální pro protahující a snad i hnízdící bahňáky. Velmi nás potěšily dvě
zimující pustovky.

Na přelomu roku se díky úžasné odezvě
lidí na naši prosincovou výzvu podařilo
shromáždit více než půl milionu korun
na výkupy pozemků v ptačím parku Josefovské
louky. Po okamžitě provedeném nákupu
téměř dvouhektarového pozemku překonala
plocha pozemků ve vlastnictví ČSO 20 ha.
Současně se daří předjednávat další výkupy
pozemků ve statisícových hodnotách.
U příležitosti Světového dne mokřadů
se v únoru na 14 místech uskutečnil druhý
ročník vycházek za zimujícími vodními ptáky.
Tento cyklus vycházek pro veřejnost doplňuje
populární jarní Vítání ptačího zpěvu a podzimní Festival ptactva.
Do projektu měření průhlednosti vody
pomocí Secchiho desky se loni zapojilo 56 měřicích skupin, od jednotlivců až
po kolektivy s více než 20 členy. Celkem se
sešlo 686 měření z 353 lokalit po celé republice. Na nejpodrobněji sledovaných lokalitách je
k dispozici až 13 měření za sebou. Průměrná
průhlednost podle očekávání s postupem
vegetační sezony klesala, a to od hodnoty
87 cm v dubnu na 41 cm v srpnu.
ČSO vydala příručku Polní ptáci – první
publikaci, která uceleně představuje ptačí
druhy pozorovatelné v zemědělské krajině
včetně možností, jak je chránit.
Před začátkem nové jarní sezony jsme
dokončili manuál tipů a nápadů pro zapojení problematiky ochrany rorýsů do výuky
v rorýsích školách. Učitelům rorýsích škol
je k dispozici na internetových stránkách
springalive.net. Děti zde najdou interaktivní
kvíz Ptáci ve městech, ve kterém se seznámí
s ptáky městského prostředí, zahrají si pexeso
či mohou hledat vhodné místo hnízdění pro
jednotlivé druhy.

Vytvořili jsme první dvě informační
tabule o rorýsích školách určené k umístění
před budovu, aby se rodiče i ostatní veřejnost
mohli dozvědět, proč se škola stala rorýsí školou a proč je vlastně potřeba rorýse chránit.
Tabule putovaly do Břidličné a do Sedlčan,
letos je budou následovat další.
Lukáš Viktora se zúčastnil Mezinárodní
konference o ochraně ptáků na rozvodech
elektrické energie v Budapešti s přednáškou
o současném stavu řešení tohoto problému
v České republice.
Na konferenci pořádané Evropskou
komisí se prakticky všichni řečníci shodli
na tom, že je evropské směrnice na ochranu
přírody potřeba nejen zachovat, ale především
řádně naplňovat. Začíná tak nová, náročnější etapa kampaně NatureAlert, během níž
musejí evropské nevládní organizace včetně
ČSO přispět k tomu, aby se příroda chránila
především ve skutečnosti, nejen na papíře.
Na webu atlas.birds.cz jsou shromážděny snad již všechny výsledky za rok 2015.
Současně jsme udělali „čistku“ mezi přihlášenými spolupracovníky, kteří nedodali data,
čímž se některé mapovací kvadráty uvolnily.
Rozhodně tedy stojí za to před nadcházející
sezonou zkontrolovat situaci a naplánovat
své terénní aktivity tak, aby se mapováním
pokrylo co největší území republiky.
Zdeněk Vermouzek bude v nově ustavené meziresortní pracovní skupině k otravám volně žijících ptáků prosazovat zájmy
ČSO založené na patnáctileté znalosti situace
díky programu Volná křídla.
Katarína Slabeyová se stala zástupkyní
ČSO v Českém ramsarském výboru.

| 	je ředitelem EWA, světového archivu etnoornitologie (www.ewa-archive.net),
který dokumentuje vztahy mezi lidmi a ptáky. EWA je společný projekt
Oxfordské univerzity, BirdLife International a nakladatelství Lynx Edicions.
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Červenka zpívala Ježíšovi
Červenka obecná se objevuje nejčastěji v britském folklóru. V ostatních částech Evropy je sice všudypřítomným,
ale spíše nenápadným lesním zpěvákem. V roce 1595 byla
prvně publikována pohádka nebo spíše balada neznámého
autora pod názvem Babes in the Wood, česky překládaná
jako pohádka O Jeníčkovi a Mařence. Ale zatímco v české
verzi bojují děti se zlou perníkovou bábou a nakonec se
šťastně vrátí domů, britská pohádka posílá dva malé sirotky do lesa, kde nakonec ruku v ruce umírají. Jejich těla
pokryjí listím právě červenky. V novější době se červenka
stává poslem Vánoc a je zobrazována na mnoha vánočních
známkách. Legenda vypráví, jak přišla ke své červené skvrně na hrudi. Původně jen obyčejný hnědý ptáček přiletěl
utěšit svým zpěvem Ježíše umírajícího na kříži. Kristova
krev ulpěla na jeho peří a od té doby je červená skvrna
znakem všech červenek. Spojení s vánočními svátky však
souvisí spíše s tím, že ve viktoriánské Anglii roznášeli dopisy pošťáci v červených kabátech, a proto se jim přezdívalo
„červenky“. To i lépe vysvětluje, proč se červenky objevují
na vánočních známkách a pohlednicích.

INZERCE

EXKLUZIVNÍ
BIRDWATCHERSKÉ ZÁJEZDY
BULHARSKO + DUNAJSKÁ DELTA,
ŠPANĚLSKÁ EXTRAMADURA

© The Extremadura Tourist Board

Bulharsko a Dunajská delta
27. 04. 16 – 05. 05. 16
nebo

španělská Extramadura
29. 05. 16 – 04. 06. 16
Okruh pro max. 10 účastníků, zahrnuje mořské
pobřeží a delty řek (1. termín), hory, stepi a až
200 ptačích druhů, které jsou u nás vzácné,
vymizely nebo se nevyskytují.
Cena od 29 600 Kč/osoba ve dvoulůžkovém
pokoji (v ceně doprava místním minibusem,
místní průvodce zaměřený na birdwatching
a ornitologii, český odborný průvodce a tlumočník,
ubytování se snídaní v penzionech, pojištění CK
proti úpadku).
Letenky, polo či plné penze za příplatek.
Tchequie Tour s.r.o., Neumannova 1476/3, 156
00 Praha 5 +420 603 267 738, 257 215 196
reservation@tchequie.cz
frantisek.pochmon@tchequie.cz

ptaci.tchequie.cz
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Proč samičky
červenek
zpívají v zimě
a samci v noci?
Zpěv jako forma obhajoby teritoria a způsob, jak přilákat potenciální partnerku, je
vlastní většině druhů pěvců. Zejména pro
oblast mírného pásu platí zažitý obrázek
samců posedávajících na vyvýšených místech a zpívajících jako o život. Už méně se ví,
že v tropických oblastech jsou často výbornými zpěváky i samice. Vědci rovněž zkoumali funkci duetových zpěvů, které zřejmě
fungují na principu „víc hlasů obhájí větší
teritorium“. Někdy samice zpívají a obhajují
teritorium poté, co je samec opustil nebo
zahynul. U pěvušek podhorních bylo zjištěno, že samice zpívají proto, aby přilákaly
vhodného partnera. Žijí totiž na tak rozsáhlých teritoriích, že jejich obhajoba zpěvem je v podstatě zbytečná. Pěvušky vytvářejí skupiny sestávající až ze čtyř samců
a čtyř samic a samci se o potomstvo starají
na základě četnosti kopulací s danou samicí
ze skupiny. Přilákat tak více tatínků k páření je pro samici a její potomstvo výhodné.
A jak je to se zpěvem u samiček červenek?
Ty v létě nezpívají, ale na konci hnízdní
sezony se pár rozpadá a samice začne obhajovat vlastní potravní teritorium. V té době
u ní vzrůstá hladina testosteronu a samička
začíná rovněž zpívat, a dokonce reaguje
i na hlasové nahrávky. Samec zpravidla

Foto: Štěpán Mikulka (ordinaryangels.net)

© P. Simeonov

Tuto obálku s typickým britským vánočním motivem ručně namaloval Hugh Rose a 13. prosince
1897 v ní ze skotského Inverness odeslal přání na ostrov Svaté Lucie na souostroví Malých Antil
v Karibském moři.

zůstává v původním teritoriu, samička si
tak svým zpěvem obhajuje nový prostor.
Posloucháme-li červenku v létě, jde s největší pravděpodobností o samečka. Jejich
hlas můžeme slyšet zpravidla již hodinu
před rozedněním a umlká až po západu
slunce. U městských červenek bylo prokázáno, že mnohem častěji zpívají v noci, kdy
města nevytvářejí tolik hluku, ve kterém
jejich zpěv zaniká. Nočním zpěvem unikají nevítané konkurenci městského rámusu
způsobeného člověkem a využívají navíc
C
umělé osvětlení. 

Podle N. E. Langmore (1998).
TREE 13 (4): 136–140.
2× Barbora Kaminiecká

Foto: Martin Pelánek (phototrip.cz)

Je únor, v půl páté ráno tma jako v pytli,
mezi kolejemi leží zbytky sněhu.
Nádražím na hlavním koridoru jen párkrát za hodinu
produní noční rychlík, jinak noční ticho ruší pouze
hlášení staničního rozhlasu… a zpěv červenky ze svahu
nad nádražím. V nevlídném a mrazivém ránu zpěv
jako z jiného světa, melancholický, smutný,
nesmírně tichý ve srovnání s rychlíkem,
ale neustávající a zvěstující,
že jednou jaro určitě přijde.
Mám červenky rád. Zvlášť ráno na nádraží.

Pták roku 2016
cˇ er venka ob e cn á

Lidové názvy: čermák, čermáček, hudačka, čerkýnka,
na Moravě rážka nebo ražka

Červenka se představuje
Červenky okolo nás
Drobného ptáčka s červenou náprsenkou pozná na fotografii ledaskdo.
V přírodě anebo i na vlastní zahradě už je to složitější. Lidí se sice moc
nebojí, ale pohybuje se většinou ve spleti větví někde u země, uvidíme ji
jen na chviličku a cihlovou hruď ani nemusíme zahlédnout. Zkušeným
ornitologům stačí k určení typický tvar těla s poměrně velkou hlavou
a nápadným okem, případně způsob chování při vyplašení, kdy se
červenka snaží rychlým letem ukrýt v nejbližším porostu. Nejlepším
určovacím znakem je často hlas, o kterém bude řeč později.
A i když máme to štěstí a červenka nám chvilku pózuje, víc se toho
z prostého pozorování nedozvíme. Samečka od samičky nerozeznáme
a mláďata jsou naopak natolik odlišná, že by je nezkušený pozorovatel mohl považovat za docela jiný druh. Nápadné černé oko pojme
více světla, což se červenkám hodí při pohybu v hustém rostlinstvu
a na zastíněných místech. I díky němu mohou být aktivní od časného
rána, kdy zpívají už dlouho před rozedněním, až do úplné tmy po západu slunce. V době, kdy krmí mláďata, sbírají potravu dokonce i během
měsíčných nocí nebo pod veřejným osvětlením.
Přes svoji nenápadnost jsou červenky našimi věrnými souputníky.
V lesích, parcích, zahradách, na hrázích rybníků, v křovinách okolo
řek, v polních remízcích a na mnoha dalších vlhčích a stinných místech
u nás každoročně hnízdí necelý milion párů červenek. Tento počet, tedy
zhruba dva miliony dospělých ptáků, ale platí jen na jaře před začátkem
hnízdění. Po vyvedení mláďat se počty více než zčtyřnásobí, takže v létě
můžeme uvažovat o osmi a více milionech červenek. K nim se na podzim a v zimě přidají i táhnoucí červenky ze severu, naopak většina
našich odletí jihozápadním směrem. Počet přežívajících mláďat se rychle
snižuje, z původních sedmi milionů vyvedených mláďat jich do dalšího
roku přežije jen jeden a půl milionu. Zhruba tři čtvrtiny červenek, které
potkáváme na jaře jako hnízdící, jsou tedy jednoroční, loni vylíhlí ptáci.

S červenkami se setkáváme po celý rok, což svádí k označení „stálý“.
Ve skutečnosti odpovídají tahové návyky červenek chování většiny
„stálých“ druhů: červenky v jižních částech areálu jsou opravdu stálé, ze
severních ovšem odlétají zimovat jižněji. Většina našich středoevropských červenek odlétá jihozápadním směrem a nahrazují je červenky ze
severu, které se v zimě zdržují hlavně v nižších oblastech a v lidských
sídlech, kde mají snazší přístup k potravě. Zda zůstat nebo odletět je
životní sázka, o jejímž výsledku rozhoduje náhoda. Červenky, které
neodletí a podaří se jim přežít zimu, mají velkou výhodu při následujícím hnízdění, protože zaberou ty nejlepší okrsky a mohou začít
s hnízděním hned, jak to počasí dovolí. Na táhnoucí ptáky číhá dlouhá
série nejrůznějších hrozeb cestou, a i když se jim podaří za několik
měsíců vrátit, musí se po cestě napřed vykrmit, než se pustí do bojů
s domácími červenkami a do hnízdění. Jedna dlouhá a studená zima
ale z nebezpečné cesty učiní velikou výhodu. Tak se v naší populaci
1
dlouhodobě udržují obě tahové strategie.

Příbuzní
Do rodu Erithacus bývají řazeny kromě naší červenky obecné
(Erithacus rubecula) ještě dvě její sestry, červenka japonská (E. akahige) a červenka komandorská (E. komadori). První je široce rozšířená na japonských ostrovech a zimuje v jihovýchodní Číně, druhá
hnízdí jen na několika drobných ostrovech u jižního Japonska.
Nové taxonomické studie ale naznačují, že tyto dva druhy jsou zřejmě příbuznější východoasijským slavíkům než naší července, což
by znamenalo, že červenka obecná zůstane jediným žijícím druhem
rodu Erithacus.
3

Foto: Yerpo (CC BY-SA 3.0)

Foto: Martin Pelánek (phototrip.cz)
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Mladá, letos vyvedená červenka připomíná své úhledné rodiče snad jen stejně
velikým okem. V přírodě dá ale většinou dost práce takovéhoto ptáka vůbec vidět.

Jak si červenky vybírají partnera?
Každá červenka tráví zimu sama. Na jaře mají samice tři možnosti, jak si vybrat partnera a založit rodinu. Buďto se samička
přestěhuje do teritoria některého samce, nebo své teritorium spojí
se svým samčím sousedem, anebo počká, až se k ní samec připojí
(to se děje nejméně často). Samička se současně snaží zůstat
v území, které dobře zná – výběr má tedy značně omezený. Podle
očekávání se samci s většími teritorii párují dříve a méně často
zůstanou na ocet – mají větší pravděpodobnost, že jejich teritorium zasahuje do „známého území“ některé z okolních samiček.
Podle D. G. C. Harper, Animal Behaviour 1985

Rodinný život
Červenky vypadají mile a neškodně, ale zdání klame. Ve skutečnosti
jsou to úporní rváči. V zimě, kdy jsou potravní zdroje omezené, má
každá červenka své teritorium, které urputně brání. Teprve na jaře se
vytvářejí páry, jež vydrží jen po nezbytně nutnou dobu hnízdění. Boje
o zdroje bývají tvrdé, každá desátá červenka, která se dožila prvního
hnízdění, zahyne při obraně teritoria.
Ani tvorba páru není úplně idylická. Samička oznamuje světu svoji
připravenost k páření zvláštním hlasem a samci pak nezbývá, než ji
intenzivně krmit a hlídat, aby si pojistil otcovství mláďat, o která se
bude později starat.
Samička staví hnízdo ze starého listí, vláken, kořínků a chlupů, přičemž
využívá nejrůznějších dutin a prohlubní, které v okolí najde. Jediným
limitem je výška nad zemí, většinou se červenkám nechce létat výš než
dva metry. Využívají děr po vylomených větvích, prohlubní v pařezech
nebo jen v zemi mezi listy či kořeny, ale nepohrdnou ani starou botou,
zapomenutým květináčem nebo kapsou pověšeného kabátu. Základním
požadavkem na místo je, aby bylo pokud možno kryté a aby samička,
která sedí na vajíčkách sama, byla co nejvíce nenápadná. V době stavby
či snášení vajíček může samička při vyrušení hnízdo snadno zcela opustit
(hnízda červenek, pokud je vůbec najdeme, bychom tedy měli kontrolovat
velice opatrně). Jakmile však samička zasedne na dokončenou snůšku,
sedí velice pevně a odlétá až v poslední chvíli. Nejčastěji najdeme červenčí
hnízdo tehdy, když nám takřka pod nohama neočekávaně vyletí červenka
a zmizí v blízkém keři. Na blízkost hnízda nás mohou upozornit i varovné
hlasy dospělých – i proto je důležité se je snažit naučit.
Hnízdění probíhá rychle. Dva týdny sedí samička na vajíčkách, další
dva týdny krmí oba rodiče mláďata. Po vyvedení se o mláďata často
stará jen samec, zatímco samička hned začíná další snůšku. Ještě rychlejší je nový začátek, pokud se hnízdění nepovede a počasí nebo dravci
4

Hnízdo červenky, i se sedícím ptákem, je velice nenápadné, jinak by nemělo šanci
přežít. I když jej třeba máme na zahradě, vůbec o něm nemusíme vědět.

jej zmaří. Téměř všechny červenky započnou v našich podmínkách
alespoň dvě hnízdění, polovina začíná třikrát za sezonu a celá pětina
zakládá snůšku dokonce pětkrát. Průměrný počet vajec postupně klesá
od 7 v prvních snůškách po 4 v pátých snůškách. Jeden pár (nebo lépe
jedna samice) tak díky opakovaným hnízděním v případě nezdaru
vyvede průměrně 6 až 7 mláďat za jednu hnízdní sezonu.
Očekávaná délka života je u vyvedených mláďat jen něco málo přes
jeden rok. Proto můžeme použít mnemotechnickou pomůcku a říci,
že červenky zpívají smutně, protože brzy zahynou. Kritický je ale první
rok a ty šťastné, které ho úspěšně přežijí, žijí většinou alespoň několik
dalších let. Nejvyšší prokázaný věk je úctyhodných 19 let.

Smutný slavík
Je zvláštní, jak málo lidí zná červenčí zpěv, i když se v ptačí říši řadí
k těm nejběžnějším a zároveň nejbohatším. Zřejmě je to způsobeno
skutečností, že červenky nezpívají příliš nahlas a v okolním denním
ruchu se jejich poměrně vysoký zpěv nenese na velkou vzdálenost.
Všimly si toho zřejmě i samotné červenky a jakožto ptáci městští,
a tedy přizpůsobiví, se přizpůsobily. V místech s vysokou mírou hluku

Vývoj početnosti červenek v Česku
Vývoj početnosti hnízdících párů červenek v Česku od roku
1982 do současnosti. Graf je založen na odhadu početnosti pro
roky 2001–2003 (Šťastný a kol. 2006) a na dlouhodobých datech
Jednotného programu sčítání ptáků. Dostupná data naznačují, že
za nárůstem počtu červenek stojí hlavně populace žijící mimo les,
protože početnost červenek v lesích se prakticky nemění.
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Foto: Jiří Sedláček (jsnaturfoto.cz)
Idylicky vyhlížející obrázek, skoro jako z děl starých mistrů, je ve skutečnosti posledním okamžikem před vypuknutím bitvy. Červenky si vzájemně ukazují svá červená hrdélka
a snaží se jedna druhou přesvědčit, že právě ona je ta silnější a protivník by se měl klidit, nebo to s ním špatně dopadne.

Zpěv čermákův je dosti znám a oblíben. Písnička to zádumčivá,
tesklivá, leč mile se poslouchající, zvláště za podvečerního ticha v přírodě, ku příkladu při čekání na sluky. Spustí-li červenka a k ní s výše
přidá se lesní skřivan, pak je to duetto smuteční pro světobolisty.
Karel Kněžourek: Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku
ptactvu zemí českých a rakouských. Nakladatel I. L. Kobr, Praha 1910
ve dne, například u rušných silnic nebo v křoví u vlakových nádraží,
zpívají pravidelně v noci. Příčinou tohoto jinak nepříliš obvyklého
nočního zpěvu není umělé osvětlení, jak by se na první pohled mohlo
zdát, ale právě vysoká hladina okolního hluku ve dne. Červenky zkrátka potřebují, aby byl jejich zpěv slyšet, a když se jim to ve dne nedaří,

 roč se systém ptáků
P
neustále mění
Změny taxonomického systému ptáků souvisí s revolucí v systematické biologii, díky
které se konečně daří sestavovat věrohodné
stromečky příbuznosti všech organismů
na základě sekvencí jejich DNA. Naše znalosti o vývojových vztazích narostly exponenciálně, takže jsme se mimo jiné dozvěděli, že červenka je sice příbuzná s rehky
a slavíky, ale všichni tito ptáci jsou mnohem
příbuznější lejskům než drozdům, tudíž je
nemůžeme řadit do čeledi drozdovitých, ale
právě do lejskovitých. Podobně se zjistilo,
že sýkory k sobě sice patří, ale jednotlivé
naše druhy jsou si příbuznější s cizokrajnými druhy sýkor, které byly řazené do jiných
rodů – a tak rod Parus zůstal vyhrazen
z našich sýkor jen koňadře. Změny systému
spousta lidí vnímá s nevolí, zvlášť když
pamatují několik kol podobných změn.
Proč bychom nemohli zůstat u zavedeného

snaží se o to v době, kdy je kolem klid. I proto stojí zato naučit se červenčí zpěv rozeznávat – ne všechno, co zpívá v noci, je slavík.
Nejen z hlediska denní doby, ale i během roku můžeme slyšet červenky téměř kdykoli. S největší intenzitou zpívají na jaře jako všichni
ptáci mírného pásu. Ale jaro začíná pro červenky třeba již v lednu,
kdy se začínají vytvářet páry, a trvá do prázdnin. V období července
a srpna jsou červenky nejtišší. V té době pelichají, zřejmě se jim hůř
létá a nechtějí na sebe upozorňovat. Anebo se jen dočasně oslabuje
potřeba bránit teritorium, protože potravy je dostatek a stejně se ještě
některé páry starají o nedorostlé potomstvo. Od podzimu ale začíná
zpěv nanovo, každý pták, dospělý i mladý, si musí ubránit své vlastní
teritorium a právě k tomu svůj zpěv využívá. Zpěv červenky, i když
méně intenzivní, můžeme tedy slyšet během celého podzimu i zimy.
I když našim uším zní melancholicky a smutně, je vlastně bojovou 1

systému, na nějž jsme si zvykli a který dával
docela dobrý smysl?
Hlavní důvod je ten, že jsme se kdysi
rozhodli, že systém má odrážet skutečné
příbuzenské vztahy mezi organismy a každý
taxonomický název má označovat monofyletickou skupinu organismů, tedy úplně
všechny potomky jednoho předka. Jedině
takový systém odráží přirozenou hierarchii
předků a potomků. V zásadě nám samozřejmě nic nebrání shlukovat organismy podle
jiného principu, třeba podle morfologické
podobnosti nebo způsobu života. Potíž ale je,
že takovýchto možných klasifikací existuje
nekonečně mnoho, zatímco rodokmen ptáků
je jen jeden. Systém založený na reálném
fylogenetickém stromečku (pokud jej opravdu umíme sestavit) by tedy měl být „navěky“.
K čemu ale vlastně potřebujeme taxony založené na skutečných příbuzenských
vztazích? Především k porozumění tomu,
jak vznikly a jak spolu souvisí vlastnosti různých druhů. Pokud vidíme podobné

vlastnosti u nějakých druhů, buď je zdědily
od společného předka, anebo u nich vznikly
nezávislým přizpůsobením prostředí. Když
jsme si mysleli, že červenka, rehkové a slavíci
patří k drozdům, dávalo to na první pohled
dobrý smysl – jde o druhy živící se sbíráním
bezobratlých na zemi s částečně soumračnou
zpěvní aktivitou, takže asi všechny vznikly
z jednoho předka s podobnými vlastnostmi,
a jsou to tak jakési variace na jedno „drozdí“
téma. Jenže to, že rehci, červenky, bramborníčci a slavíci jsou příbuznější lejskům, znamená, že třeba sběr potravy na zemi vůbec
nesouvisí s tím, že na zemi loví i kosi a drozdi, ale jde o nezávisle vzniklé strategie. Nejde
tedy jen o nomenklaturu a nějaké šuplíčky,
ale o porozumění často netriviálním spojitostem mezi druhy a jejich vlastnostmi.
David Storch
Centrum teoretických studií
Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR,
katedra ekologie PřF UK

Pro současnou představu o vývojovém stromečku ptáků viz Vesmír 94 (říjen 2015): 558–563 (www.cts.cuni.cz/~storch/publications/Storch_Fylogeneze_ptaku_
text_Vesmir2015.pdf a www.cts.cuni.cz/~storch/publications/Storch_Fylogeneze_ptaku_STROMECEK_Vesmir2015.pdf) a pro přehled rodokmenu druhů viz
www.onezoom.org/EDGE_birds.htm (zde ale nejsou zohledněna poslední zjištění o základním odštěpování hlavních větví).
5

Foto: Dušan Boucný (BirdPhoto.cz)
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Tady už začíná být jasné, že jde o červenku, mladý pták přepeřuje do šatu dospělých.

výzvou a demonstrací síly zpěváka. S tím souvisí i další zajímavost,
která je zřejmě v ptačí říši mnohem běžnější, než si myslíme: Protože
v mimohnízdním období obhajují své teritorium všechny červenky, tedy i samice, musejí i ony zpívat, a proto podle zpěvu samce
od samice nepoznáme.

Ohrožení

Foto: Vladimír Lemberk (webnature.cz)

Početnost červenek se u nás v posledních třiceti letech trvale zvyšuje.
Na první pohled se proto zdá, že jim žádné nebezpečí nehrozí. Proč se
tedy červenka stala ptákem roku? Důvodem je snaha upozornit na skutečnost, že i široce rozšířené druhy čelí nebezpečím, kterým bychom
měli věnovat pozornost a snažit se je odstranit. I když se červenky
s nástrahami zatím vyrovnávají úspěšně, nemusí tomu tak být vždycky (nějaké další ohrožení může rovnováhu vychýlit). A co více, právě
běžné druhy nám mohou ukazovat rozsah nebezpečí, která u vzácnějších druhů ani nevnímáme.
Prvním z nich jsou nárazy do skleněných ploch. Červenky, jako ptáci
žijící při zemi a létající nízko, jsou častými oběťmi nárazů do skleněných zastávek či protihlukových stěn nevhodně postavených v blízkosti
křovin nebo nad vodními toky. Nebezpečí zvyšuje i vysoká agresivita
červenek, které nejen že si mohou nevšimnout skleněné plochy, ale
v případě, že v ní uvidí svůj odraz, na ni mohou i cíleně zaútočit.
Sameček červenky se v takovém případě načepýří, vystaví na odiv svoji
červenou náprsenku, ale protivník udělá totéž. Pak už zbývá jen přímý
útok, skleněné zrcadlo je však nepřítel, nad kterým zvítězit nejde. Jsou
zdokumentovány i případy, kdy se sameček při útocích o domnělého
soka zobrazeného ve skle doslova umlátil. Červenky také patří mezi 15

V zimě je třeba šetřit teplem, a to dokáží červenky mistrovsky. Za velkých mrazů
se proměňují v péřovou huňatou kuličku, aby snížily vyzařování tepla na minimum.
Načepýřené peří přitom slouží jako výborná izolace. Není ani náhoda, že tato
červenka sedí na ledu. Otevřená voda těsně vedle ní nemůže mít méně než 0 °C,
pravděpodobně je o dost teplejší než okolní vzduch a červenku příjemně hřeje.
Přesto zimy s delšími mrazy a hlubokým sněhem hodně červenek nepřežije.
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ptačích druhů, u nichž jsou nárazy do skel na avif.birds.cz reportovány
nejčastěji. A právě zvýšení množství ohlášených nárazů ptáků do skel
je jedním z cílů, který jsme si v souvislosti s ptákem roku vytyčili.
Následovat budou cílená upozornění vlastníkům nebezpečných skleněných ploch, zejména velkých veřejných staveb, aby se situací něco
dělali. S radostí uvítáme, když se zapojíte do letošní kampaně Bezpečné
zastávky a ohodnotíte zastávky ve svém okolí na zastavky.birdlife.cz
(více na str. 23 a 24).
Na rozdíl od jiných ohrožení je u nebezpečných skel výhodou, že
mají vždy nějakého vlastníka. Ten by v lepším případě rád ptákům
pomohl, ale neví jak, v tom horším je mu to jedno. K dispozici je
celá paleta možných způsobů zabezpečení skel, stačí „jen“ pro každé
místo vybrat ten správný a s vlastníkem se na zabezpečení domluvit.
Jiné je to v případě ilegálního lovu. Například francouzští lovci, kteří
každoročně nezákonně uloví okolo půl milionů ptáků, střílejí červenky
ve velkém, včetně těch našich. Cesta k ochraně takto postihovaných
ptačích druhů není rozhodně jednoduchá. Je ale možná a určitě má
smysl se o ni snažit. Jednotlivec tu nic nezmůže, ale společná snaha
mnoha lidí dokáže vytvořit i politickou sílu, kterou není možné ignorovat. Naplno se to projevilo i v loňském roce, kdy půl milionu Evropanů
požadovalo po Evropské komisi, aby nezmírňovala pravidla ochrany
přírody v Evropě, mezi která patří i ochrana všech druhů ptáků (více
o kampani Nature Alert na birdlife.cz). Nyní je zcela na místě, aby se
ti samí lidé opakovaně ptali Komise i národních vlád, zda se směrnice o ptácích dodržuje, a pokud ne, co pro to jednotlivé vlády dělají.
U Evropské komise leží stížnost LPO (francouzský partner BirdLife)
na porušování zákonů francouzskými lovci, ale Komise dosud nenašla
dost odvahy, aby soudní řízení s Francií zahájila. I v ochraně červenek
se tedy vyplatí nebýt pasivní a vyjádřit svůj názor – například formou
podpisu mezinárodních petic, o kterých ČSO informuje.
Červenky u nás nebyly nikdy zvlášť pronásledovány čihaři, lovícími pro maso. Lidé je chytali jen pro potěšení milovníků ptactva,
a pak také pro to, aby jim červenky přes zimu chytaly obtížný
hmyz. Ještě v dobách Fričových si Pražané na podzim kupovali
na trhu červenky, aby jim v bytě vychytaly mouchy, blechy a mladé
šváby a později, aby je těšily svým příjemným zpěvem.
Jiří Baum: Ptactvo velké Prahy. Orbis Praha 1941

Jak můžeme červenku podpořit
Častou novinářskou otázkou spojenou s ptákem roku bývá, zda mohou
lidé vybranému druhu nějak přímo pomoci. Červenka je v tomto
směru vděčným ptákem roku právě díky své rozšířenosti. První věcí,
nad kterou bychom se měli zamyslet, pokud chceme skutečně pomáhat
ptákům v bezprostředním okolí našich domovů, tedy zejména v zahradách, je, zda pro ně nepřipravujeme past ve formě chemicky ošetřených trávníků či pesticidy stříkaných ovocných stromů. Všichni drobní
pěvci krmí svá mláďata bezobratlými, od žížal na zemi po housenky
z listů stromů, a chemií otrávená potrava může snadno ptáčata zahubit.
Pokud se tedy nejsme ochotni vzdát chemie v zahradě, neměli
bychom do ní ani lákat ptáky, abychom jim víc neuškodili než pomohli.
Máme-li zahradu bez chemie, můžeme uvažovat o tom, co červenky
k životu potřebují. Trocha vlhké měkké půdy někde ve stínu, nejlépe s neshrabaným loňským listím, jim usnadní přístup k potravě.
Hromada klestí může posloužit jako vhodný úkryt pro hnízdo, podobně jako rozsáhlejší porosty křovin. V zimě potěšíme červenky otevřeným krmítkem nízko u země („ptačím stolem“), na kterém si zobnou
oblíbené slunečnice. A pokud chceme červenky opravdu rozmazlovat,
C
největší radost jim udělají mouční červi!
Zdeněk Vermouzek | je ředitelem ČSO. Věnuje se mezinárodní
spolupráci ČSO, včetně Nature Alert a snah o omezení ilegálního lovu, i výzkumu a ochraně ptáků u nás. Systematicky
propaguje občanskou vědu mezi vědci i veřejností.

poznáte…?

Z příbuzenstva slavíků
Kdo by neznal slavíka, uznávaného
krále mezi pěvci! To mluvíme
o slavíku obecném, ale on má u nás
ještě tři příbuzné! A kdybychom
se podívali ještě k sousedům
na Slovensko, kde července
říkají „slávik červienka“, máme
jich dokonce pět! Pro jistotu si
je vyjmenujme: slavík obecný,
slavík tmavý, slavík modráček
středoevropský, slavík modráček
tundrový, no a ta červenka. Všichni
poskakují na vyšších nohách,

Foto: Dušan Boucný (birdphoto.cz)

postavu drží vzpřímeně, obživu si
hledají nejčastěji na zemi v přítmí
křovin. Společné mají i to, že si je
všechny dnes představíme, i když
úkol to nebude snadný.
Pro některé určovací znaky bude
nutné prohlížet peří zblízka, třeba
při odchytech pro kroužkování.

Poznáte slavíky?
Červenka obecná zaujme svojí náprsenkou
i velkýma očima. A taky nebojácností. Znají
ji zahradníci, když jim sletuje pro hmyz
málem až pod rýč, ve smrčinách provází
houbaře a sbírá jimi vyplašený hmyz. Jeden
hajný kdysi líčil, jak při pálení klestí červenky
nebojácně sletovaly za hmyzem do roztopeného sněhu na kraji ohně. Pro svoji důvěřivost a pobíhání po zemi se červenka poblíž
lidských obydlí stává častým úlovkem koček.
Obývá parky, lesy i zahrady, usadí se všude,
kde může v křoví ukrýt své hnízdo. Dospělé
ptáky v olivovém kabátku si s jinými druhy
nespleteme, u kropenatých mláďat to máme
těžší. V severní části hnízdního areálu je červenka tažná, u nás ji můžeme občas spatřit
i na zimním krmítku. Na jaře bývá na mnoha
místech slyšet melodický zpěv samečků,
přednášený sice ne příliš nahlas, ale zato
vytrvale až do úplné tmy.
Slavík obecný je z našich slavíků nejlepším
zpěvákem. To on je tím oslavovaným průvodcem májových nocí! Ten, kdo by ho přes
skrytý způsob života přece jen zahlédl, bude
zklamán. Zbarven je pouze do odstínů hnědé,
přecházejících na spodině těla v bílou či spíše
šedou. Kdo ale zažil jeho námluvy, kdy sameček s rezavým ocasem rozevřeným do vějíře
proti světlu za tichounkého prozpěvování
nadbíhá partnerce, názor na jeho barvy rychle
poopraví. Slavík má rád otevřenou krajinu
s remízky nabízejícími husté křoviny, na zemi
s hrabankou. Oblíbil si tak i liniovou zeleň
podle dopravních koridorů, kde však mnoho

mláďat zahyne pod koly dřív, než s koncem
prázdnin přijde čas odletu. Obsazuje místa
sušší, u vlhkých samička vždy najde jako
podložku pod hnízdo terénní vyvýšeninu
nebo větev. Jakmile se v hnízdě objeví
mláďata, rodiče úplně ztichnou. Varovnými
hlasy se ozvou až během vyvádění, aby však
hned po rozpadu rodiny v čase pelichání
před odletem umlkli nadobro. Zimoviště
slavíků obecných leží v západní Africe.
Kroužkování odhalilo velkou věrnost
dospělých hnízdištím a podobně je tomu
u mláďat, která se zpravidla usazují jen
nedaleko místa narození.
Slavík tmavý je u nás vzácný, jeho pravidelná hnízdiště leží severovýchodně
od naší republiky. Slavíku obecnému se
podobá, též se s ním za určitých okolností
kříží, a to dokonce i u nás. Uslyšíme-li
samečka zpívat, rozdíl najdeme. Sloky jsou
„tvrdší“, s delšími pauzami. Ovšem pozor,
na hnízdištích u nás umí zpěv přizpůsobit
„domácímu“ slavíku obecnému. V přírodě
zaujme jeho šedohnědě žíhaná hruď, hnědé
zbarvení těla bez rezavé, robustnější postava a někdy je vidět i skvrnění konců pírek
pod ocasem. Nejspolehlivější určení je však
v ruce. Tam prohlížíme hlavně křídla, jak
patrno na obrázku. Zatímco slavík obecný
nedosahuje v Africe ani rovníku, slavík
tmavý zimuje téměř na jihu kontinentu.
Slavík modráček středoevropský není
tak dobrým zpěvákem jako dva „hnědí“
slavíci z příbuzenstva, zato je větším parád-

Slavík modráček středoevropský

níkem. A spolu s modráčkem tundrovým
jsou mezi našimi slavíky jedinými, u koho je
patrná pohlavní dvojtvárnost, kdy samička
je zbarvena jinak než sameček, zpravidla jí
chybí modrá a rezatá barva na hrdle a náprsence. Známe však i samice, které obě barvy
mají, i když méně výrazné. A ještě něčím
se modráčci odlišují: za zpěvu často vyletují do vzduchu. Modráček středoevropský
obývá u nás zejména nižší polohy, kde jsou
mokřady s doprovodnými porosty. Samečky
obou poddruhů rozpoznáme podle barvy
skvrnky, tzv. hvězdy, v náprsence (modráček středoevropský ji má bílou), samičky
jsou od sebe k nerozeznání. Jako hnízdící
byl zapsán poměrně nedávno, v 80. letech
minulého století. Dnes je podle výsledků kroužkování nejprobádanějším z našich
slavíků. Na zimu odlétá do Středomoří,
někteří ptáci přelétnou moře až do Afriky.
Slavík modráček tundrový je v naší
republice stejnou vzácností jako slavík
tmavý. Jeho hnízdní výskyt je omezen pouze
na vrcholová rašeliniště Krkonoš. Hvězda
samečků je cihlově červená, ovšem vědci
v místě působící doložili odtud i výskyt
samečků „bělohvězdých“ a prokázali též
křížení mezi oběma poddruhy. V poslední
době bylo odhaleno zimoviště naší „mikropopulace“, které se nachází až na Indickém
poloostrově. Tak jako slavík obecný a tmavý
zimují každý jinde, i dva naši modráčci
to mají podobně, včetně zmíněného křížení.
C Pavel Kverek
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1. RL

2. RL

Nákres křídel pro určení v ruce

Slavíci a červenka

3. RL

Slavík obecný (L. megarhynchos – nahoře):
zúžení vždy na 3. a 4. RL;
2. RL obvykle kratší než 4. RL;
1. RL „široká“ a delší oproti RK.

Určování v přírodě

4. RL

1. RL

Slavík tmavý (L. luscinia – uprostřed):
zúžení vždy jen na 3. RL;
2. RL obvykle delší než 4. RL;
1. RL drobná, úzká, zakrslá –
nápadně kratší než RK.

Ilustrace: Jan HOŠEK

2. RL
3. RL
4. RL

1. RL
Slavík obecný × slavík tmavý – hybrid:
zúžení na 3. RL, na 4. RL mělčí.
Tvar vrcholu křídla – jako slavík obecný,
ale 1. RL nikdy nedosahuje výše RK.
Křídla hybridů jsou po slavících tmavých
nezvykle dlouhá.

Slavík obecný

šat rezavější

postranní
hrdelní
proužek
nevýrazný,
splývající

ad.
spodní krovky
ocasní krémově
jednobarevně
světlé

2. RL
3. RL
4. RL

(Luscinia megarhynchos)

Velikost: 15–16,5 cm
Prostředí: řídké listnaté lesy s podrostem, především jejich křovité lemy,
protierozní pásy zeleně kolem silnic a železnic, zarostlé lomy, zahrady,
hřbitovy, sady a skládky, zanedbaná místa při okrajích měst a obcí
včetně továren, hráze rybníků i křovitá pobřeží vodotečí,
polní remízky i křovité stráně
Výskyt v ČR: tažný (půle IV. – půle V. až konec VI. – VIII.),
pravidelně hnízdí od nížin až k podhůří
Stav a početnost v ČR: uváděný stav 8 000 – 16 000 párů
se jeví značně poddimenzovaný, nárůst početnosti
se však v začátku století zastavil

hruď šedě
zakouřená

mladí ptáci obou
druhů skvrnění
na hřbetě i břiše

šat hnědý

postranní hrdelní
proužek tmavý

juv.

hruď hnědě
skvrnitá

Slavík tmavý

(Luscinia luscinia)

Velikost: 15–17 cm
Prostředí: podmáčené vrbiny kolem potoků a řek s bohatým bylinným patrem,
tvořeným převážně devětsilem lékařským (Petasites hibridus),
též v podmáčených olšinách při hrázích rybníků,
na tahu však i na suchých stanovištích
Výskyt v ČR: tažný (konec IV. – 1. půle V. až 2. půle VII. – VIII.),
hnízdění doloženo pouze jednou, několikrát však zjištěn
ve smíšeném páru se slavíkem obecným
Stav a početnost v ČR: do 5 párů

Literatura:
é Hudec K. a kol. 1983: Fauna ČSSR, Ptáci 3/1, Academia Praha
é Kverek P. 2007: Pozor na možné křížence
slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) 
se slavíkem tmavým (Luscinia luscinia).
Kroužkovatel 3: 21–23.
é Svensson L., Grant P. J. 2004: Ptáci Evropy,
severní Afriky a Blízkého východu,
Svojtka & Co., Praha
é Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006:
Atlas hnízdního rozšíření ptáků
v České republice 2001–2003, Aventinum Praha
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spodní
krovky ocasní
tmavě lemované

ad.

červenka
juv.

lejsek
malý

jednobarevně
olivově hnědá

černobílá ocasní pera
(zřetelná hlavně v letu)

Červenka obecná

(Erithacus rubecula)

Velikost: 12,5–14 cm
Prostředí: lesy všech typů s bohatým podrostem,
staré parky a hřbitovy, polní remízky, křoviny kolem vodních toků
Výskyt v ČR: v našich podmínkách převážně tažná (III.–IV. až VIII.–X.),
pravidelně a početně hnízdí v nížinách, ale i poměrně vysoko v horách
Stav a početnost v ČR: 500 000 – 1 000 000 párů, stabilní stav

rehek
zahradní
juv.

ocasní pera dvoubarevná
(rezavo-černohnědá),
prostřední pár tmavý

ad.

červená skvrnka
(„hvězda“) na hrdle

ocasní pera v celé délce rezavá,
prostřední pár tmavý

slavík
modráček
juv.

Slavík modráček tundrový
(Luscinia svecica svecica)
Velikost: 15–17 cm
Prostředí: vysokohorské louky a rašeliniště,
s ostrůvky nízkých dřevin, vřesoviště, borůvčí
Výskyt v ČR: tažný (V. až 1. půle VI. – VIII. až půle IX.),
hnízdí pouze v Krkonoších
Stav a početnost v ČR: kolem 10 párů, ubývající

ad. M

bílá skvrnka
„hvězda“ na hrdle

Slavík modráček středoevropský
(Luscinia svecica cyanecula)

ad. F

Velikost: 13–14 cm
Prostředí: terestrické rákosiny, pobřeží rybníků, řek a potoků,
mokřady a rekultivace po těžbě surovin, kolem odvodňovacích kanálů
Výskyt v ČR: tažný (konec III. až půlka IV. – VIII. až půle IX.),
dnes již pravidelně hnízdící od nížin po podhůří,
všude, kde nachází příznivé podmínky
Stav a početnost v ČR: 400 – 600 párů, přibývající

ad. M

9

rady, tipy, návody

Zahrada pro červenky

Foto: Karsten (CC BY-SA 3.0)

Dnešní zahrady jsou velmi rozmanité. A je to v pořádku,
pokud zrovna nenarazíme na sterilní trávník ošetřovaný
pesticidy. I ptáci mají přece různé nároky, a pokud nemáme rozlehlý pozemek, těžko zajistíme vhodné podmínky
pro všechny. Co tedy nabídnout právě července na malé
zahradě za domem?

Zahrada bez chemie –
ráj nejen pro ptáky

Potrava

Červenka je velice vynalézavá v objevování zdrojů potravy a dokáže
se přizpůsobit. Na jaře a v létě uloví velké množství hmyzu (všech
vývojových stadií) a pavoukovců, vytvořme jí proto v zahradě taková
místa, kde se hmyz vyskytuje: kompost, neshrabané listí, suchý kmen
či pařez, zídku z kamenů, kvetoucí rostliny. Ráda navštíví i pítko a koupátko. Koncem léta a na podzim uvítá bobulonosné keře: bezy, kaliny,
hloh, brslen, krušinu, ale i rybízy. A přezimující červenky mohou
navštívit krmítko se semeny nebo lojovou kouli.

Úkryt

Původním domovem červenky jsou stinné lesy, potřebuje podrost,
ve kterém se může v případě potřeby skrýt. Vyhovují jí keře i porost
pnoucích rostlin, jako je např. břečťan nebo psí víno. Vždy upřednostňujme místní odrůdy před exotickými – nezapomínejme, že každý
organismus je v přírodě spojen mnoha vazbami s ostatními. Domácí
rostliny jsou také našemu prostředí nejlépe přizpůsobeny, a vyžadují
proto nejmenší péči.
Službu července uděláme, ponecháme-li v klidném rohu zahrady
hromadu větví. Můžeme si založit i tak zvaný ptačník, který propaguje
zoolog a ekolog Mojmír Vlašín (M. Vlašín 2012: Veronica 2, str. 13). Je
to velmi jednoduché a přitom efektní. Budeme potřebovat větve a čtyři
kůly. Pomocí kůlů si vytyčíme plochu, kde bude ptačník umístěn. Kůly
zatlučeme do země, aby z ní vyčnívaly asi půl metru. A teď už jen vršíme větve, čerstvé i suché, ze stromů i keřů. Pokud ostříháme dlouhé
pruty, např. maliníku nebo ostružiníku, můžeme jimi hromadu propíchat skrz naskrz. Vršení trvá dva až tři roky, podle naší píle.
Ve spleti větví a větviček naleznou úkryt před predátory drobní
pěvci, vedle červenky např. zvonci, vrabci nebo střízlík. Může se ale stát
útočištěm i pro jiné živočichy, např. ježky. Mojmír Vlašín doporučuje
nakonec připevnit ceduli s nápisem: Toto není čurbes, toto je ptačník.
C Alena Klvaňová


Není zahrada jako zahrada. Zahradou může být i prostor ohraničený zdí s pečlivě sestřiženým trávníkem,
vydatně hnojeným a ošetřovaným pesticidy, s úzkými
záhonky po okraji. V takové zahradě však mnoho živočichů nenajdeme.
Přitom druhové složení obyvatel zahrad může být velmi pestré.
Záleží jen na tom, co může zahrada nabídnout. Mnoho zahrad
se nalézá na rozhraní dvou biotopů, tam pak můžeme vedle sebe
spatřit ptáky obývající různá prostředí. Pokud máme na zahradě
dostatek keřů, které nabízejí bezpečný úkryt i možnosti hnízdění,
máme základní podmínky pro výskyt červenky. Pozorovat ji, jak
na posečeném trávníku hledá potravu, přináší chvíle potěšení.
O to můžeme ale velice rychle přijít. Chemická hnojiva a pesticidy,
velmi často používané při údržbě trávníků, působí totiž nepříznivě
na všechny organismy včetně těch, které jsou potravou ptáků, tedy
i červenky. Vyhubíme tak hmyz žijící v trávě a ten, co na ptáky
zbude, se stane jedovatým.
Chceme-li pozorovat ptáky z bezprostřední blízkosti a pěstovat
zdravou zeleninu, snažíme se vytvořit přírodní zahradu. Hlavní
podmínkou je vynechat používání chemických přípravků jak pro
ochranu rostlin, tak pro hnojení. Navíc chemicky ošetřená zelenina
není zdravá ani pro člověka. Vysoký obsah dusičnanů představuje
zdravotní rizika zvláště pro děti a starší lidi. Nespotřebované živiny
z těchto hnojiv jsou pak splavovány do podzemních vod a ohrožují
i kvalitu vody ve studních. Při hnojení pouze chemickými hnojivy se
také kvalita půdy postupně zhoršuje.

Jak ale chemické přípravky nahradit?
Foto: Roman Najbert (romanfoto.cz)

Můžeme použít ekologické prostředky, které vyrobíme sami, popřípadě přípravky schválené pro použití v ekologickém zemědělství.
Anebo se můžeme snažit, aby zahrada představovala prostředí
v biologické rovnováze. Příroda sama má vynikající autoregulační
schopnost a dokáže se vyrovnávat s nejrůznějšími výkyvy.

Hnojení

Červenky nejsou plaché, a tak si je v přírodní zahradě můžete dobře prohlédnout.
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V zahradě dáváme přednost organickým nebo organicko-minerálním hnojivům. Tato hnojiva jednak zlepšují strukturu půdy, jednak se
z nich živiny uvolňují postupně a rostliny je mohou dokonale využít.
Osvědčeným a přirozeným hnojením na zahradě je kompost. I z něj
se živiny uvolňují postupně a při dešti se nevypláchnou. V dobrém

rady, tipy, návody

Foto: Jana Nováková

Dále můžeme nežádoucí živočichy lákat do pastí (slimáky do sklenic s pivem, drátovce na slupky brambor) nebo použít mechanickou
obranu (lepkavé pásy u pat stromů jako ochranu před píďalkami).
Osvědčená je výsadba různých aromatických rostlin vedle ovoce
či zeleniny – česnek chrání jahodník před houbovým onemocněním,
odpuzuje ale i mšice, proto se sází také pod ovocné stromy nebo mezi
růže. Křen v bramborách odpuzuje mandelinku, kopr podporuje
zdraví a klíčení zelí, okurek nebo mrkve, aksamitník neboli afrikán
odpuzuje mšice a háďátka, hodí se proto mezi brambory nebo rajčata.
Pokud je třeba přece jen zasáhnout postřikem nebo návnadou, vybíráme raději přípravky přírodního původu, které nezanechávají rezidua
v půdě a jsou vyráběny především z přírodních látek.
Bez černý nabízí energeticky bohaté plody, volně rostoucí podrost zase dostatek
úkrytů a příležitostí pro lov hmyzu, který do zahrady můžeme nalákat také
umístěním nejrůznějších hmyzích domečků.

Jak na „škůdce“?

Pokud jde o ochranu rostlin před škůdci a plevelnými rostlinami, je
třeba si uvědomit, že každý živý organismus má v přírodě své místo.
Podle Heleny Vlašínové, výzkumné pracovnice v oboru biologie
rostlin na Mendelově univerzitě v Brně, příroda pojem „škůdce“
nezná. To člověk začal rostliny rozdělovat a zašel tak daleko, že pěstuje
monokultury, což přírodu naprosto vychýlí z rovnováhy. „Škůdce“ není
nutné chemicky hubit. Jsou jiné, mnohem šetrnější způsoby, jak se
nežádoucích obyvatel naší zahrady zbavit.
Zrytím záhonů na jaře larvy a kukly vystavíme nízkým teplotám
a nabídneme prostřený stůl ptákům. Vytvořením vhodných úkrytů
nalákáme přirozené predátory, např. slunéčka, pestřenky, zlatoočka.
Úkryty přichystáme v podobě svazků větviček, snopečků slámy nebo
špalíčků s navrtanými různě velkými otvory. Také děrovaná cihla,
hromada větví, listí či trouchnivějící dřevo splní svůj účel. Můžeme
si také vyrobit či zakoupit hmyzí domek; pěkné nabízí např. Zelená
domácnost.
Pomohou i domácí přírodní postřiky: na mšice kopřivový (připravujeme jako jíchu, ale necháme louhovat pouze jeden den, aby nezačal
kvasit), s mýdlovou vodou (1 díl mazlavého mýdla na 50 dílů vody)
či z řepkového oleje (1 dcl oleje na litr vody). Hmyzu zalepí dýchací
otvory, a tak jej zahubí. Ptákům, kteří jej sezobnou, se ale nic nestane.
Mraveniště můžeme přiklopit květináčem – mravenci se do něj
nastěhují a pak je přemístíme i s květináčem. K přestěhování je přimějeme také vylitím kávové sedliny („lógru“), posypáním skořicí, práškem
do pečiva či aromatickými bylinkami, které mravenci nemají rádi (např.
levandulí nebo majoránkou).

Foto: Jana Nováková

kompostu probíhá tlení při teplotě kolem 60 stupňů, takže nemusíme
mít strach z chorob. Pokud nemáme kompostu dostatek, přidáme
hnůj. Kdysi se žádný zahradník bez chlévského hnoje neobešel. Díky
tomu byla půda výživná, humózní, kyprá, zadržovala dobře vláhu. Půda
hnojená kvalitním hnojem dokonale váže živiny a pěstitelský úspěch je
zajištěný. Dnes se k hnoji vracíme. Umí to, co umělá hnojiva nikdy nesvedou. Čerstvý hnůj se vyplatí nejprve zkompostovat a teprve potom zarýt
do půdy, zničí se tím případné choroboplodné zárodky.
Vhodným přírodním doplňkem jsou jíchy. Jsou okamžitou dodávkou
živin v období kvetení a tvorby plodů. Příprava je jednoduchá: rostliny
dáme do nádoby a zalijeme vodou. Ponecháme na slunci několik dnů
až týdnů, výluh začne kvasit a vznikne jícha. Nejznámější je kopřivová,
která dodá rostlinám potřebné prvky. Jedinou nevýhodou je, že jako
vše zkvašené páchne. Zaléváme naředěným roztokem v poměru 1 : 10,
většinou 1× měsíčně. Je vhodný snad pro všechny rostliny vyjma cibule,
česneku, hrachu a fazolí.
Kvalitu půdy zlepšíme i mulčováním, pěstováním pícnin a jejich
zarytím coby zeleného hnojiva na podzim do půdy.
Na podzim neshrabujeme listí a už vůbec jej nepálíme, protože bychom
půdu zbavili přirozené ochrany před mrazem. Shrabeme jej teprve
s jarem, kdy se v kompostu stane základem kvalitního humusu. Vyrobíme
tak ceněnou „listovku“, kterou bychom museli nahradit nákupem hnojiv
nebo rašeliny, jejíž těžba poškozuje přírodu.

Zákoutí s pnoucí révou vinnou poskytuje místo k odpočinku pro majitele zahrady
i úkryt a potravu pro ptáky. Suché zídky z kamenů nebo cihel uvítají ještěrky, další
pomocníci v lovu hmyzu na zahradě.

Alternativa k herbicidům

Nejlevnější, ale časově nejnáročnější je samozřejmě ruční pletí.
Pamatujme však, že plevel není nutné hubit, není pro naši zahradu nebezpečný. Necháváme jej na záhonu růst, nebo jej vytrháme
a necháme ležet mezi řádky, abychom neodnášeli z půdy živiny.
Zapůsobí jako mulč, pomůže půdě udržet vlhkost a zlepší její kvalitu.
Pokud se plevelů zbavit chceme, můžeme vyrobit postřiky, např.
z kuchyňského octa (5–10% roztok). Ten je vhodný na plošnou likvidaci plevele na cestičkách nebo při přípravě ploch pro nové záhony.
Aplikaci je ale nutné opakovat a účinnost samozřejmě nedosahuje
účinnosti herbicidů. Další možností je cestičku polít horkou vodou,
např. po vaření knedlíků.
Na obzvláště rezistentní druhy se někdy používá alkohol. Doporučuje
se smíchat 0,25 l vody se lžící tvrdého alkoholu, vzniklý roztok nalít
do rozprašovače a aplikovat.
Zahrada je součástí přírody, a proto musíme být velmi opatrní při
každém úkonu a zásahu, kterým ovlivňujeme nejen vývoj rostlin, ale
i stav půdy, která je vyživuje. Používáním šetrných postupů se vracíme
k osvědčeným způsobům ochrany rostlin, které šetří nejen přírodu,
ale i naši peněženku. Odměnou nám bude množství ptáků, hmyzu
a jiných živočichů, kteří nás nejen potěší svojí přítomností, ale ještě
nám na zahradě pomohou.
Dostatek informací najdete např. na www.ekozahrady.com.

Gabriela Dobruská |
pracuje v ČSO v oblasti
vzdělávání, koordinuje
programy Rorýsí školy
a Jaro ožívá.

Lucie Hošková |
pracuje v ČSO,
kde se věnuje
získávání finančních
prostředků a PR.
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Foto: Michal Mašík (fauflophoto.cz)

Foto: Petr Salinger (petrsalinger.cz)

červenka obecná objektivem čtyř fotografů

Jak se fotí červenka
Tato fotografie vlastně vznikla čistě náhonový objektiv, a tak jsem se vydal do liberecké
rezervace zvané Opičák. Oplývá poměrně
pestrým osazenstvem ptačí říše, které je tak
trochu zvyklé na lidi. Na červenku jsem narazil v podrostu, kde se snažila ulovit něco
k snědku. Nechala mě přiblížit se na potřeb-

Foto: Lukáš Skalický (fotolovuzdar.cz)

dou. Hledal jsem místo, kde bych otestoval

nou vzdálenost a v klidu pokračovala v lovu.


Lukáš Skalický

Červenku jsem vyfotil v zámeckém parku,
kde jsou ptáci více tolerantní k pohybu lidí.
Našel jsem ji, jak sbírá potravu ve spadaném
listí, lehl si na zem a postupně se přibližoval.
Červenka si mne ani pořádně nevšímala a dál
se věnovala sběru potravy. Svá úskalí to však
mělo – kolem poledního je v parku rušno
a chlapík v maskáčích, co se válí po zemi,
vzbuzuje pohoršení.

Michal Pešata
Foto: Michal Pešata (webnature.cz)

13

mladým ornitologům

Krutihlavovy
hlavolamy
aneb nad čím krutihlav kroutil hlavou
Milé děti,
věřím, že se snažíte přilákat mé ptačí kamarády do blízkosti svých domovů a na své zahrady.
Teď v zimním období jistě plníte krmítka slunečnicí a oříšky a zavěšujete lojové koule.
Víte, že v předjaří je čas vyvěsit budky na jaro a ty vyvěšené zkontrolovat, vyčistit a opravit,
a také zhotovit nová pítka a koupadla pro případ, že by letos bylo opět tak horké a suché léto
jako v roce minulém. Já mám ale pro vás ještě jeden návrh. Co kdybyste vybudovali… (viz
1. tajenka)! Jak na to, se dozvíte na str. 10. V dobách minulých si lidé nás, ptáčky, ale i další
zvířata a také rostliny a houby pojmenovávali, jak se kde komu zachtělo. A docela výstižně!
Posuďte sami.
Poznáte podle popisu, kdo je kdo?
1. tajenka – První tajenku získáte, když k lidovému jménu přiřadíte písmeno u obrázku
ptáka, jemuž podle popisu patří.
Špelec

Pinka

Škorec

Podplotníček

K

Í

A

P

T

Č

Zrnítko

Posměváček

Zelenka

N

Znáte současné české vědecké jméno? Doplňte si ho k obrázku.
K
P
Í
T
A

1– Špelec | Hejna špelců dříve nechyběla
snad na žádné zahradě. Jejich hašteření patřilo
ke zvukům vesnice stejně jako kdákání slepic
a kokrhání kohoutů. Popelavě zbarvený sameček s modrošedou hlavičkou poskakoval kolem
hnědě zbarvené samičky už brzy v předjaří.
Rozcuchané hnízdo si postavili z toho, co se
dalo v okolí lidských domovů najít. Naše moderní domy a jednotvárné zahrady s pravidelně
sečenými trávníky lemované tújemi mu už ale
prostor k životu nenabízejí.
2 – Pinka | Ráda chodí po zemi a sbírá semena
rostlin i hmyz. Pomáhá jí k tomu kuželovitý
zobáček. Sameček je celkem pestře zbarvený
zpěvný pták. Zdobí ho makově modrá hlavička,
okrová hruď a na křídlech dva nápadné příčné
proužky – bílý a žlutý. Kostřec je zelený.
3 – Škorec | Na první pohled je to černý pták
s kratším ocasem a štíhlým žlutým zobákem.
Kdo se však podívá pečlivěji, uvidí kropenatého ptáka, na němž černá hraje všemi barvami.
Chvíli je do zelena, poté do fialova či do hněda.
Lidé ho dobře znají a vyvěšují mu ve svých
zahradách budky.
4 – Podplotníček | Je tak drobný, že ho lze
snadno přehlédnout, nikoliv však přeslechnout.
Zpívá totiž celý rok. Zaslechneš-li melodický
zpěv s výraznými cvrčivými tóny, hledej hnědě
zbarveného ptáčka, ale při zemi, v keřích nebo
v roští – tam ho spatříš nejčastěji. Že je to on,
poznáš podle zvednutého ocásku.
5 – Zrnítko | Někde mu říkají i trávníček. Jméno
si snad vysloužil podle způsobu sběru potravy.
Tento žlutozelený ptáček chodí po zemi trávou
a sbírá semena rostlin. Anglický trávník co týden sečený ho však neuživí. To musí být trávník
ozdobný, plný pampelišek, sedmikrásek, popence či jitrocele a jiných rostlin, které v něm vykvetou a také se vysemení. Nad zahradou s rozkvetlým trávníkem ti zrnítko zazpívá při třepotavém
letu nebo usedne na vyvýšené místo a bude se
při tom pootáčet vlevo a vpravo a vlevo a vpravo… Má žlutý kostřec? Tak to je on!

Č
N

2. tajenka – Víš, jak zní některá z mnoha lidových jmen pro červenku?
Zjistíš to, když vepíšeš písmenka z vědeckých jmen podle odpovídající barvy.

Luštěte, budujte a napište mi nebo pošlete obrázky či fotografie. Jsem zvědavý, jak jste tuto
tajenku vyplnili.
Váš Krůťa
Tajenka z čísla 4/2015: Nature Alert. Na fotografiích byl turpan hnědý, potáplice severní
a polák kaholka. Stránku připravila Vlaďka Sládečková. Foto: Tomáš Bělka, Martin Pelánek.
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6 – Posměváček | Pokud je zticha, unikne
snadno pozornosti. Zbarvením splývá s listnatými korunami stromů. Dá-li se však do zpěvu, ví
o něm celé okolí. Sám zastane celý orchestr – tak
rozmanitá a zvučná melodie se rozléhá z jeho
hrdélka. Aby ho bylo při zpěvu dobře slyšet,
vysedává na okraji koruny a široce otvírá svůj
tenký zobáček. Zpívá vší silou, až se mu čepýří
pírka na čele.
7 – Zelenka | Zelenka či zelenohlávek je převážně zelený ptáček zpěváček. Žlutě na jeho
těle svítí jen podélný proužek v křídle a konec
ocasních per. Jistě ho dobře znáš, vždyť v zimě
patří k nejhojnějším návštěvníkům krmítek!
Ani na jaře a v létě zahrady neopouští a rád tu
zahnízdí. Svoji přítomnost prokazuje zvonivým
zpěvem.

komiks

Na motivy indiánské báje nakreslil a převyprávěl Vašek Bartuška.
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Péče o druhově pestrou zahradu

Foto: Jaroslav Cepák

Příklad hostivařského arboreta
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druhy vázané na jehličnany (sýkora uhelníček
a parukářka). Typickými hnízdiči jsou pochopitelně i ptáci široce rozšíření v intravilánech,
jako je již zmíněný kos černý, holub hřivnáč
nebo oba druhy nejběžnějších sýkor – koňadra a modřinka.
V managementu pozemku se nepraktikuje,
v současnosti velmi rozšířené, štěpkování větví
z prořezu dřevin. Ty se nechávají na hromadách, které jsou pak oblíbeným stanovištěm
ptáků – zejména zimujících červenek a střízlíků i dalších živočichů. Stejně tak se nefrézují
pařezy zbylé po jehličnanech odstraněných
z bezpečnostních důvodů u hranic pozemku
(jsou útočištěm řady druhů brouků). Dvěma
uschlým listnáčům byly pouze částečně
odstraněny větve a jejich stojící torza se stala
magnetem pro strakapoudy velké a žluny zelené. V části arboreta je ponecháváno i neshrabané listí – tento prostor s oblibou využívají

Foto: Jaroslav Cepák

Arboretum Kroužkovací stanice Národního
muzea je zhruba hektarový pozemek nacházející se v zástavbě vilek a rodinných domků
nad meandry Botiče v pražské Hostivaři. Bylo
založeno v roce 1934 místním velkostatkářem a prvorepublikovým politikem Josefem
Koukalem, který ho po své smrti v 80. letech
20. století odkázal Národnímu muzeu. Vývoj
arboreta a jeho nejbližšího okolí odráží vývoj
pražské periférie v uplynulých 80 letech.
Na místě původních rozsáhlých polí, téměř
bez jakékoliv vegetace, je dnes několik desítek
hektarů hostivařského lesoparku a hojně další
vzrostlé zeleně v podobě větších či menších
zahrad. Ačkoli nemáme informace o složení
avifauny v době založení arboreta, lze se
domnívat, že se druhová pestrost ptačích
obyvatel tohoto prostředí v průběhu minulého století podstatně zvýšila. Přestože je nyní
pozemek obklopen zástavbou a v jeho sousedství se nachází frekventovaná ulice, železniční
trať a navazující průmyslové areály, jedná se
o významné refugium mnoha ptačích druhů
a dalších živočichů. I když je v současnosti
arboretum tvořeno převážně vzrostlými jehličnatými stromy (smrkem „stříbrným“, několika druhy borovic, jedlí a tisem červeným) je
péče o něj směrována k udržení pokud možno
co nejpestřejšího a „přírodě blízkého“ prostředí. Své místo zde mají i porosty nižších keřů
(bobkovišeň, kalina, skalník, dřišťál) a volné
travnaté plochy, které jsou sekány mozaikovitě. Posekané trávníky s nízkým travním porostem využívají při sběru potravy kosi, drozdi
či rehci zahradní, ve vyšší trávě a bylinách
se naopak daří hmyzu – např. housenkám
motýlů. Díky této rozmanitosti bylo v arboretu a nejbližším okolí v letech 2005–2015
prokázáno hnízdění 25 ptačích druhů. Jedná
se jak o druhy preferující spíše nízké stromy
a keře, jako je pěnice pokřovní, tak o obyvatele smíšených porostů (králíček ohnivý) či

kosi, drozdi a červenky, hledající zde potravu.
Důležitým potravním zdrojem pro protahující
a zimující ptáky jsou plody tisu. V letech úrody
„tisinek“ je možné v zimním období pozorovat
i několik desítek dlasků, drozdy kvíčaly, kosy
a pravidelně i několik brávníků. „Specialitou“
arboreta je v posledních letech zimování pěnic
černohlavých. Bezkonkurenčně nejhojnějším
protahujícím ptačím druhem je sýkora koňadra (v letech 2005–2015 zde bylo odchyceno
téměř 3  500 jedinců) následovaná pěnicí černohlavou (898 jedinců) a sýkorou modřinkou
(452 jedinců). Zaznamenány ale byly i druhy,
se kterými se člověk ve velkoměstě běžně
nesetká. Z blízkého lesoparku sem pravidelně
zalétá datel černý, dvakrát zde byla za tahu
pozorována sluka lesní a bezesporu největší
raritou byl loňský výskyt dudka chocholatého – samice tohoto druhu se zde zdržovala
po dobu 3 týdnů (18.  6.  –  12.  7.). V tomto
případě se ukázala důležitost nízko sekaných
travnatých ploch, na kterých sbírala larvy
brouků listokazů zahradních.
Neméně pestrá je i fauna bezobratlých. Ze
zajímavějších druhů je možné uvést početnou
populaci našeho největšího střevlíka – střevlíka kožitého, saranči modrokřídlou, vyskytující se na holých ploškách s jižní expozicí,
či žahalku žlutou, parazitující na larvách zlatohlávků a chroustů. Několik mravenišť mravenců lesních potravně využívají žluny zelené.
Vyskytuje se zde i několik druhů motýlů –
kromě nejběžnějších druhů je to např. i modrásek jehlicový, okáč bojínkový a nepravidelně
i otakárek ovocný.
Vývoj arboreta kroužkovací stanice je
ukázkou proměny příměstského prostředí
v posledních 80 letech z typické „holé“ zemědělské krajiny, ve které bychom řadu jeho
dnešních obyvatel marně hledali, v biotop
s výraznými lesními prvky. Ukazuje se, že při
extenzivním typu úprav vedoucích k rozrůznění tohoto prostředí se i tato poměrně malá
plocha může stát útočištěm řady druhů živočichů, které bychom ve velkoměstě nečekali.
Jaroslav Cepák (medailon viz str. 19)


Odchyt králíčka ohnivého v juvenilním opeření dokládá úspěšné vyhnízdění druhu v arboretu.

rady, tipy, návody

Příběh staré třešně
2
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Foto: Denis Matthey

Staré stromy mají vysokou biologickou hodnotu, a proto je škoda, že moderní obecní
a soukromé hospodaření spočívá většinou
v jejich předčasném pokácení. K tomu by přitom mělo dojít, až když strom začíná ohrožovat bezpečnost svého okolí. Ale ani po skácení není potřeba kmen odklízet, můžeme
jej nechat ležet na zemi. Plní totiž několik
důležitých funkcí (viz rámeček).
V neposlední řadě je starý strom i významným estetickým prvkem, který dotváří dojem
z celé zahrady, vtiskává jí jedinečnou atmosféru a připomíná nám dokonalost koloběhu
života. Dožívající nebo už mrtvý kmen lze
využít také jako oporu pro pnoucí rostliny –
ať už kvetoucí růže či plaménky nebo pro
břečťan a psí víno, které budou poskytovat
domov dalším živočichům.
Na fotografiích si můžete prohlédnout
příběh staré třešně na naší zahradě (foto 1).
Když jsme se před 13 lety přestěhovali, byla
z 80 % suchá. Neplodila už skoro žádné
třešně, a tak být na mém místě někdo jiný,
skončila by asi velice rychle v krbu. Mně
se ale líbila, protože měla hezkou siluetu

STARÝ STROM NA ZAHRADĚ:
1. je důležitým článkem v potravním
řetězci, slouží jako hmyzí hotel,
jehož obyvatelé zase představují
vhodnou potravu pro ptáky, plazy
a další živočichy;
2. napomáhá v regulaci škůdců
a při opylování;
3. poskytuje prostor pro hnízdění,
nocování a zimování velkého
množství živočichů: dutinových
ptáků (datlovití, sýkory, krutihlav,
puštík, brhlík), netopýrů, ještěrek
a jiných;
4. funguje jako bohatý ekosystém.

a krásnou dekorativní kůru. Říkal jsem si:
„Ať si dožije v klidu v naší zahradě.“ Až
takový klid to ale nebyl. Nejdříve navrtala
dutinu stromu žluna zelená a potom v ní
každoročně hnízdili špačci. Před třemi roky

třešeň umřela, přesto ale byla pořád plná
života. Zahnízdil v ní párek krutihlavů (foto
2) a také sršni. Ještě loni byla třešeň srdcem
mraveniště a nakrmila celou řadu ptáků.
Dokázala dokonce vyléčit kosa mravenčí
kyselinou (foto 3; viz také Ptačí svět 3/2014).
Třešeň dále úžasně sloužila jako krmítko
pro káni lesní (foto 4), straky, sojky, brhlíka
a další masožravce navštěvující naši zahradu.
Před rokem jsem byl bohužel nucen ji pokácet, protože už ohrožovala naši bezpečnost,
ale kmen zůstal ležet na zahradě a jeho dřevo
stále plní svou důležitou funkci. Pod ním
i na něm žije spousta živočichů jako například ještěrka obecná, která se na suchém
dřevu ráda sluní (foto 5). Mraveniště je tam
pořád a loni v červnu nám zase poskytlo
krásné představení krmících se ptáků, např.
ťuhýků obecných nebo špačků (obr. 6).
Denis Matthey | se ve svém
volném čase zabývá ornitologií.
Poslední roky se zaměřuje především na fungování zahradních
ekosystémů.
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zajímavosti z ptačí říše

Výzkum ptačí orientace

Foto: Max-Planck-Institut Dortmund

aneb červenka ve službách vědy

tomu na obrázku. Zajímavé je, že u některých
ptáků včetně červenky je fotochemický systém
magnetorecepce v sítnici pravděpodobně omezen pouze na jedno oko. Pokud totiž bylo červenkám zakryto pravé oko, byly dezorientovány.
Naopak zakrytí levého oka jim nepůsobilo žádný
problém. U jiných druhů však toto omezení
magnetorecepce (laterizaci) pokusy nepotvrdily.
Studium magnetoreceptorů není jednoduché, jelikož magnetické pole prostupuje těly
ptáků snadno. Určit tak strukturu, která je
zodpovědná za jeho vnímání, je tvrdým oříškem. Spekuluje se ještě o druhém systému
magnetorecepce, lokalizovaném kdesi v horní
čelisti zobáku, který tvoří krystaly magnetitu
(Fe3O4). Jeho přesná poloha není zcela známá
a nad jeho funkcí visí řada otazníků. Uvažuje
se o tom, že by mohl hrát roli ve vnímání
intenzity magnetického pole a spolupodílet

Foto: W. Wiltschko a kol.

Roswitha a Wolfgang Wiltschkovi se zabývají studiem orientace ptáků (a červenky obecné) téměř 50 let.

Když dánský profesor H. Ch. C. Mortensen
označil 5. června 1899 na své zahradě špačky
obecné prvními hliníkovými kroužky, nemohl tušit, k jak ohromnému množství znalostí
jeho metoda dopomůže. Kroužkování ptáků
prokázalo nejen to, že ptáci létají na ohromné
vzdálenosti, ale také úžasnou přesnost, s jakou
dokáží najít svá hnízdiště, tahové zastávky
či zimoviště. Začátek 20. století se poté nesl
Z

SZ

S

SV

z radarů navíc jasně ukázala, že ptáci migrují,
i když je obloha zatažená.
A to už přichází ke slovu červenka a Wolfgang
Wiltschko, německý profesor zoologie, který
v roce 1968 poprvé prokázal, že se ptáci
orientují i podle magnetického pole. Červenka
obecná se tak stala prvním obratlovcem, u nějž
byla magnetorecepce experimentálně doložena. W. Wiltschko (a řada spolupracovníků
V

JV

J

JZ

Možná právě takto „vidí“ pták magnetické pole, když se rozhlíží do světových stran v podmínkách střední
Evropy. Výseče představují zorné pole po 45°, křížky označují nejjasnější místo. Podle K. Wang et al. 2006.

v duchu objevování afrických zimovišť mnoha
evropských pěvců a přinesl zvýšený zájem
o orientační schopnosti ptáků. Otázkou, jak
ptáci určují směr, se zabývala celá řada vědců.
Prvním z nich byl německý zoolog Gustav
Kramer, který v roce 1950 publikoval zjištění,
že špačci obecní využívají k orientaci polohu
Slunce. Další výzkum se zaměřil na druhy,
které táhnou během noci, kdy nelze sluneční
kompas použít. První exaktní důkaz, že ptáci
jsou schopni využívat k orientaci hvězdy, prokázal Stephen T. Emlen u severoamerického
papežíka indigového. K pokusu potřeboval
planetárium, papežíky v době tahového neklidu, kruhovou klec a inkoust. Když ptákům
promítal měnící se noční oblohu, ptáci v klecích upravovali směr tahu a vše dokumentovali na papír inkoustem na svých běhácích.
Spoléhat se během tak náročné životní etapy,
jako je migrace na zimoviště, na jasnou oblohu
s hvězdami, by však bylo krajně riskantní. Data
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včetně jeho manželky) již červenku neopustili
a jejich „spolupráce“ přinesla a stále přináší
řadu odborných prací odkrývajících fascinující
svět ptačí magnetorecepce. Wiltschko prokázal,
že ptáci využívají tzv. inklinační kompas, který
pracuje se sklonem (inklinací) celkového vektoru magnetického pole vůči rovině povrchu
Země. Inklinace se mění se zeměpisnou šířkou – zatímco u rovníku je úhel nulový, směrem
k pólům postupně roste až na 90° u pólů. Ptáci
tudíž nerozeznávají jižní a severní pól, ale jen
směr k rovníku a směr k pólu. Ptačí kompas
se liší od kompasu, na který jsme zvyklí, také
tím, že jeho fungování ovlivňuje světlo, přesněji
některé vlnové délky světla (ptáci nejsou schopni
magnetorecepce ve žlutém a červeném světle). Inklinaci ptáci vnímají pomocí chemického
procesu, v němž zásadní roli hraje fotopigment
kryptochrom v oční sítnici. Informace ze sítnice
je pak předána do mozku a výsledkem může být
vizuální vjem magnetického pole, snad podobný

Červenka s „brýlemi“ s jednou čočkou čirou a druhou
matnou, používanými při studiu magnetorecepce.

se na vytváření tzv. magnetické mapy, která
by ptákům umožnila určovat jejich polohu.
Předpokládá se, že by při tom mohli využívat
inklinaci, která se mění se zeměpisnou šířkou,
a intenzitu magnetického pole, která se často
mění se zeměpisnou délkou. Právě určení
vlastní polohy, polohy cíle a směru jsou úkony,
které zahrnujeme pod pojem navigace, jejíž
zvládnutí dovoluje ptákům cestovat stovky
a tisíce kilometrů po zemském povrchu.
A jako by to už nebylo dost složité, předpokládá se ještě existence třetího systému magnetorecepce, umístěného ve vnitřním uchu ptáků.
Je založen také na magnetitové bázi, ale jeho
funkci je ještě nutno ověřit dalším výzkumem.
Půl století výzkumu ptačí orientace ukázalo, že kromě magnetorecepce mohou ptáci
využívat také Slunce, hvězdy, výrazné struktury na zemském povrchu nebo čich. Stále
však zůstává mnoho otázek, jako např.: Který
ze způsobů orientace je nadřazen všem ostatním nebo jak se ptáci mezi jednotlivými způsoby rozhodují v různých situacích? Jedním
si však můžeme být jistí – i v budoucnu bude
za některými odpověďmi stát výzkum, u nějž
asistovala nenápadná červenka obecná. 
Petr Klvaňa | pracuje v Kroužkovací
stanici Národního muzea. Věnuje se
sledování sýkor uhelníčků v projektu RAS, kroužkování vlaštovek nebo
sčítání ptáků.

zajímavosti z ptačí říše

Lesy a parky pokrývají v Praze překvapivě velkou plochu – celkem
se jedná o zhruba 7,5 tisíce hektarů, což je přibližně 15 % rozlohy
hlavního města. Naprosto ojedinělé místo mezi pražskými parky
zaujímá vrch Petřín. V současnosti celý komplex „zahrad vrchu
Petřína“ pokrývá vzrostlá stromová vegetace, která při pohledu
od Národního divadla vytváří dojem opravdového ostrova zeleně, ostře vystupující přímo z městské zástavby.

V minulosti tomu tak ale zdaleka nebylo, a pokud pozorně prostudujeme historické prameny, zjistíme zajímavou věc – obrázek Petřína v současné podobě bychom museli hledat nejspíše v době před příchodem
člověka do pražské kotliny. Poté už byl, stejně jako většina české nížiny,
intenzivně využíván – odlesňován, spásán dobytkem, těžil se zde
kámen, a dokonce i černé uhlí, byla zde pěstována vinná réva, … Přesto
můžeme podle přítomnosti některých druhů lesních bylin a nelétavých
druhů brouků nosatců konstatovat, že les, ač silně plošně zredukován,
z Petřína nikdy zcela nezmizel.
Současný Petřín, téměř postrádající volné travnaté plochy, je se svými
spíše extenzivními parkovými úpravami lesem se vším všudy. Některé
jeho části si skutečně v ničem nezadají s našimi vyhlášenými pralesními lokalitami. Pokud obyvatel Prahy neoplývá volným časem a chce se
pokochat pohledem do „klasické“ divočiny, nemusí nikam cestovat, ani
hledast divočiny „nové“. Stačí zajít do horní části Lobkowiczké zahrady,
kde se těsně pod rozhlednou nachází plocha nefalšovaného listnatého
„pralesa“ se stojícími i ležícími stromovými velikány a bohatým podrostem. Tomuto prostředí pochopitelně odpovídá i složení místní fauny.
Z ptáků převládají druhy listnatého lesa, jako je např. strakapoud prostřední, lejsek bělokrký, žluna zelená nebo šoupálek krátkoprstý. Velice
hojný je holub hřivnáč a celoročně se můžeme setkat i s letošním ptákem
roku – červenkou obecnou. Díky mapování pražského ptactva v letech
1985–1989 můžeme dobře porovnat složení avifauny v současnosti se
stavem před 30 lety. Mezi hnízdícími ptáky již nenajdeme obyvatele
otevřené krajiny a křovin, jako je konopka obecná, výrazně ubylo i pěnic
pokřovních a zcela zmizel slavík. Minulostí je i hnízdění ťuhýka obecného, i když šípkový keř, ve kterém v roce 1993 naposledy hnízdil, se
v Seminářské zahradě stále nachází (ovšem dnes už obklopen vzrostlými
stromy). Naopak výrazně přibylo holubů hřivnáčů – v letech 1985–1989
byl na Petříně uváděn pouze jediný pár, v současnosti se jedná o jeden
z nejhojnějších ptačích druhů. Celkový počet hnízdících druhů se oproti
stavu před 30 lety, kdy jich je z Petřína uváděno 50, o několik snížil. Ze
Jaroslav Cepák | pracuje jako ornitolog Kroužkovací stanice
Národního Muzea, je členem Faunistické komise ČSO. Žije
pod Petřínem.

Foto: Jaroslav Cepák

Petřín – ostrov přírody
ve velkoměstě
Původně lesním druhům, jako je červenka, nabízí Petřín ideální podmínky.

savců se zde můžeme setkat s jinde stále vzácnějším zajícem polním
a plchem velkým. Vrch je velice cenný i z entomologického a botanického hlediska. Z důvodu existence populace roháče obecného byl dokonce
vyhlášen evropsky významnou lokalitou.
Návštěva Petřína je zážitkem v jakémkoli ročním období a pozorný
návštěvník si zde vždy něco zajímavého najde. Byla by velká škoda ho
zjednodušit pouze na Máchův pomník, lanovku, rozhlednu a bludiště.
Řečeno slovy botanika Jiřího Sádla: „Petřín zdaleka není jen zahradou,
sadem či parkem. Je i přírodou samou: živelnou, spontánní, autentickou.“ Proto neváhejte a „…všichni na Petřín!“
INZERCE

Zpestřete si svůj
jídelníček o čirok
• přirozeně bezlepkový
• na pečení, vaření, zahušťování
více informací a recepty naleznete na:

www.nasebiofarma.cz
www.probio.cz/recepty

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem, ČR
T: +420 583 301 952, E: probio@probio.cz
www.facebook.com/probio.eu
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LES
nenahraditelný ptačí biotop

v ohrožení
způsobuje nenahraditelné škody nestabilitou porostů i ochuzením
biotopů o mnoho druhů rostlin i živočichů. Trvale udržitelné využívání lesního prostředí a také jeho rozvoj závisí zejména na zachování
jeho různorodosti, stability a produkční schopnosti. Les v současné
době čelí řadě výzev. Patří mezi ně například změny klimatu způsobující, jako součinitel s ostatními vlivy, masové chřadnutí jehličnatých
porostů. Současná druhová skladba lesů nám ukazuje, že není schopna
dlouhodobě plnit všechny funkce, které od ní očekáváme.
Tabulka: Přirozená, současná a doporučená skladba lesů v ČR (%).
skladba lesů

smrk

jedle

borovice modřín dub

buk

ostatní

přirozená

11

20

3

0

20

40

6

současná

51

1

17

4

7

8

12

doporučená

37

5

17

5

9

18

9

Foto: Tomáš Pospíšil (BirdPhoto.cz)

Zdroj dat: Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem

Červenka obecná, letošní pták roku, je původně lesním druhem. Svým vývojem, ale pravděpodobně i výraznou změnou
lesního prostředí se tento druh postupem času přizpůsobil
měnícímu se okolí. Začal využívat biotopů v blízkosti člověka, jako jsou zahrady, sady, hřbitovy, živé ploty, stavby apod.
Mnoho druhů původně žijících v lesích však tuto možnost
nemělo, a tak se změnou lesního prostředí člověk často způsobil i změnu druhové rozmanitosti.
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Foto: Tomáš Pospíšil (BirdPhoto.cz)

O skutečnosti, že lesní prostředí má kromě svých produkčních funkcí
ještě i jiný neméně důležitý význam, vás jistě nemusím přesvědčovat.
Z pohledu ornitologa jde především o nenahraditelný biotop mnoha
různých druhů lesních ptáků. Bohatost lesního prostředí závisí zejména na druhové, věkové i prostorové rozrůzněnosti dřevin, strukturované pestrosti potravní nabídky, možnostech pro rozmnožování, ale
i na intenzifikaci obhospodařování. A jak to vypadá s lesním prostředím v České republice dnes?
Les byl a je v České republice velmi významným krajinným prvkem,
který pokrývá zhruba 33 % našeho území. Rozloha je více než 2,6 mil.
hektarů. Ačkoliv se to zdá málo uvěřitelné, tak již od poloviny 18. století
se jeho plocha neustále zvyšuje, velmi intenzivně také v posledních
dvaceti letech – například jen v roce 2014 přibylo více než 2 600 ha. Je
to dáno zejména tím, že se zintenzivňuje zemědělská výroba a plochy
původně využívané pro pole či pastviny zemědělci již nadále neužívají. Intenzivní lesnické hospodaření v posledních více než třech
stech letech také způsobuje, že nám neustále narůstá i množství dříví.
Celkový objem dříví v současné době dosahuje 690 mil. m3. Každým
rokem se v České republice vytěží zhruba 15,5 mil. m3, ale přiroste ho
více než 21 mil. m3. Těžbou z lesa tedy odvážíme zhruba 70 % toho, co
nám každý rok přibude.
Kvalita lesa však není měřitelná přírůstem plochy ani objemem dříví,
kvalita je dána zejména jeho stabilitou v prostoru a čase. V minulosti
vedla intenzifikace hospodaření k drastické změně druhové skladby
ve prospěch jehličnatých dřevin, zejména smrku ztepilého. To dnes

Přirozená druhová skladba lesů uvedená v tabulce je odhadnuta jako
skladba přirozených lesních společenstev, která by se v daných přírodních podmínkách za současného klimatu vyvinula bez zásahu člověka.
Doporučená smíšená dřevinná skladba je navržena tak, aby ekologicky,
funkčně i ekonomicky zaručovala plnění všech mimoprodukčních
i produkčních funkcí lesa. Jak je patrno z výše uvedeného, současná
dřevinná skladba stále neodpovídá našim požadavkům, i když se nadále snižuje podíl hlavních jehličnatých dřevin ve prospěch například
jedle a buku. Proces změny druhové skladby začal již v devadesátých
letech minulého století, je však během na dlouhou trať.
Optimální složení lesů je velmi závislé na mnoha skutečnostech,
které se odvíjejí od přírodních podmínek, nároků dřevin nebo ochrany druhů až například po osvícený pohled vlastníka pozemku či jeho
ekonomické možnosti. A co vyhovuje července? Kupodivu spíše lesy
jehličnaté než listnaté. Pravděpodobně nejlepší podmínky jí však
poskytují lesy smíšené, spíše pralesovitého charakteru. Mnoho jiných
druhů lesních ptáků však má naprosto rozdílné nároky.
Změna lesního prostředí závisí ve velké míře na odpovědném přístupu vlastníka pozemků. Vlastnictví lesů mělo v posledních dvaceti letech
v České republice velmi překotný vývoj. V současné době je možné říci,
že zhruba 55 % lesů stále zůstává ve vlastnictví státu nebo jím zřízených
institucí (Lesy ČR, s. p. (45 %), Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (5 %),
MŽP, NP (4 %), kraje, školy, …). Ostatní lesní porosty o celkové výměře
zhruba 45 % plochy dnes obhospodařují jiné právnické (3 %) či fyzické
osoby (20 %), církve (5 %), obce (17 %) či lesní družstva.
Hospodaření v lesích v mnoha směrech závisí na zadání vlastníka
pozemku lesnímu hospodáři. Zadání může být zodpovědné – velmi
šetrné, ale také vedené na hraně současného lesního zákona či zákona
o ochraně přírody. Největším ohrožením lesního prostředí jako ptačího

Doupný strom označený plným rovnostranným trojúhelníkem modré barvy.

v ohrožení

Foto: Tomáš Pospíšil (BirdPhoto.cz)

ným trojúhelníkem modré barvy tak, aby nedošlo k jejich odstraňování.
Stejným způsobem je možné označit i stromy s velkými hnízdy, která
bývají obsazována opakovaně (např. čápem černým, dravci apod.). Lesní
hospodář pak bude tyto značky respektovat. U takto vyznačených hnízdních lokalit může být specifickým opatřením i částečné utajení před
nežádoucí návštěvností a rušením. V případě vhodné lokality je možné
dohodnout i třeba uvolnění skalní stěny od nárostů dřevin tak, aby se
stala atraktivnější pro druhy hnízdící na skalách. Nenáročným zásahem
do hospodaření, který může z diskuse ornitologa s lesníkem vzejít, je
například i pouhé ponechávání zbytků po těžbě a větví v hromadách,
protože i zde nacházejí některé druhy ptáků, včetně červenky, svá útočiště. V případě nedostatku přirozených hnízdních dutin, například v mladších lesních porostech, je velmi účinným nástrojem pro posílení populací
ptáků hnízdících v dutinách vyvěšování vhodných typů ptačích budek.
Obdobnou funkci plní také umisťování umělých hnízdních podložek
pro další druhy, které v dutinách nehnízdí. Součástí tohoto opatření jsou
však nezbytná kontrola, čištění a udržování, na nichž se může podílet
aktivně zapojený ornitolog. Plnohodnotnou náhradou přirozených dutin
však budky nikdy být nemohou.
Les je tedy nenahraditelným ptačím prostředím, které je nutné společnými silami uvést do uspokojivějšího stavu, než v jakém se nachází
na mnoha místech dnes. Úzkou spoluprací ornitologů, biologů, ochránců přírody a lesníků je nutné vytvářet tlak na vlastníky pozemků, aby
jejich zadání hospodářům směřovalo k vytváření co nejpestřejších podmínek nejen pro lesní druhy ptáků.
Sýc rousný v přirozené dutině buku lesního.

biotopu je kromě živelných událostí a kalamit zejména intenzivní hospodaření v krajině. Podrostní způsob obnovy porostů je šetrnější než holosečný, ale i ten je v současné době dle zákona legální. Změna druhové
skladby je státní politikou podporována legislativně i finančně, ale konkrétní opatření jsou především na iniciativě lesníka. Podpora prostorové,
druhové i věkové rozrůzněnosti porostů je závislá na vhodně zvoleném
způsobu výchovy. Například odstraňování keřového patra není nikterak
hospodáři omezováno. Likvidace těžebních zbytků po těžbě je na rozhodnutí lesníka, přičemž se v současné době stále, byť v nehojné míře,
používá pálení klestu či štěpkování pro energetické účely. Ponechávání
doupných stromů či dříví určeného k zetlení taktéž v současné době
stále ještě není pravidlem. Používání chemických prostředků zejména
k hubení hmyzu je velmi omezováno legislativně, ale při nesprávném
použití přesto nelze vyloučit zásah do potravního řetězce ptáků. Stavy
spárkaté býložravé zvěře mohou být také limitujícím faktorem, který
výrazně omezuje výskyt mnoha druhů dřevin, jež by v přirozeném prostředí zvýšily biodiverzitu zlepšující přírodní prostředí.
Asi lze jen těžko očekávat, že by se lesy v celé České republice přestaly člověkem hospodářsky využívat a staly se z nich ze dne na den
smíšené pralesovité porosty. Myslím, že úkolem společnosti je spíše
stanovit, ať pozitivní či negativní cestou, limity pro přeměnu způsobu
využívání lesa ku prospěchu všech živých organismů včetně člověka.
U nás jsou natolik rozmanité přírodní podmínky, že v nich mají místo
téměř čisté smrkové horské monokultury, smíšené druhově bohaté lesy
středních poloh i čistě listnaté porosty například lužního charakteru.
Základním předpokladem pro ideální lesní ptačí biotop je především
jeho pestrost. Mezi aktivní opatření, která je nutné udělat, patří zejména
změna druhové skladby našich lesů. Podpora méně běžných druhů dřevin, keřového patra nebo také péče o přechodová pásma různých biotopů jsou nezbytnou součástí zlepšování prostředí. Důležitá je například
i výsadba plodonosných dřevin sloužících nejen ptactvu v době nouze.
Tento úkol je především na lesním hospodáři, či spíše na zadání vlastníka
pozemku lesnímu hospodáři. Spolupráce ornitologa či ochránce přírody
s lesníkem je však nenahraditelným prvkem, protože přináší důležitou vzájemnou informovanost. Lesník, pokud má zájem, je ve většině
případů schopen přizpůsobit hospodaření tak, aby nepoškozoval nebo
dokonce i zlepšoval biotopy ptáků. Musí však být informován. V místě
výskytu vzácných druhů je schopen například zajistit omezení práce
v lese v době jejich hnízdění. Důležité je také spolupracovat při vyhledávání a ochraně starých, odumírajících a odumřelých stromů s dutinami.
Po dohodě s lesníkem je vhodné tyto stromy označit plným rovnostran-

Tomáš Pospíšil | je lesník pracující u Lesů ČR, s. p. Zabývá se
monitoringem ptáků v oblasti Hrubého Jeseníku. Dlouhodobě
se věnuje terénnímu výzkumu a ochraně sokola stěhovavého.
Je kroužkovatelem Národního muzea v Praze. Jeho fotografie
najdete na BirdPhoto.cz i v Ptačím světě.
Krkonoše_inzerát_Pták_roku.qxp 03.02.16 14:58 Stránka 1
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Odvrácená tvář Středozemí
The Killing – tak zní nejen název kultovního
amerického krimiseriálu, ale také nové studie
BirdLife International, která zveřejnila výsledky
intenzivního dvouročního sledování nelegálního
zabíjení ptáků ve 26 státech
Středozemí. Jedná se o první
exaktní zhodnocení situace,
o jejíž naléhavosti nikdo
nepochyboval, přesná čísla
a důkazy však chyběly.
Přes zákonnou ochranu a pro
to, že mnozí zodpovědní přivírají oči, dochází každoročně
k masakru 25 milionů ptáků –
množství, které se odráží
na stavu jednotlivých druhů.
A v tomto případě to bohužel
není žádná fikce, ale realita.
Populace 40 tažných druhů
pěvců, které bývaly v Evropě
běžné a široce rozšířené, dnes ubývají,
a mnohé již dokonce vymizely z velké části
svých původních areálů. Také např. počet
hrdliček divokých poklesl v Evropě od začátku tisíciletí o 30 %, přesto je každý rok více
jak milion hrdliček nezákonně zabito.

Nejvíce ptáků je pobito v Egyptě (5,7 mil./
rok), Itálii (5,6 mil./rok) a Sýrii (3,9 mil./rok).
Z hlediska intenzity je situace strašná především na Maltě, kde je zabito 343 ptáků
na km2 každý rok, dále na Kypru a v Libanonu
(248 ks/km2).
Studie identifikovala také tři
nejtragičtější místa, z nichž
na každém je ročně uloveno neuvěřitelné množství
– více než půl milionu –
jedinců. Jedná se o lokality, kudy ptáci protahují
v obrovských počtech.
Patří mezi ně Famagusta
na Kypru, nádrž Tishreen
na řece Eufrat v Sýrii
a egyptská El Manzala
v deltě Nilu, kam ptáci přilétají vyčerpaní po přeletu
moře a pouště.
Proč lidé ptáky střílejí,
nechávají trpět v pastech, pomalu umírat
na lepu či na otravu? Nejčastějším důvodem je
lov pro maso. To lze pochopit v hladem a válkou zmítané Sýrii, ale výmluvy Francouzů,
Italů či Kypřanů, že ptačí speciality jsou součástí jejich kulturní tradice, přijmout nelze.

Druhou nejběžnější příčinou je lov ze sportu
a třetím důvodem je černý trh s ptáky chovanými v klecích.
Většinu ulovených ptáků, přes 20 milionů
ročně, tvoří pěvci, nejčastěji pěnkava obecná (2,9 mil.), následovaná pěnicí černohlavou (1,8 mil.) a drozdem zpěvným (1,2 mil.).
Smutný výčet doplňují křepelky polní, kterých
je ročně zabito 1,6 mil. I červenka obecná,
letošní pták roku, se stává obětí gurmánů,
a to především ve Francii, kde patří mezi tři
nejčastěji lovené druhy.
Na základě studie se nyní připravují místní
i mezinárodní ochranářské akce. Partnerství
BirdLife zbrojí a je odhodláno se nevzdat,
dokud nebude Středozemí pro ptáky bezpečnější. Nástrah během tahu je mnoho, ale
některé z nich můžeme ovlivnit. Ptáci – ti,
kteří ještě zbývají – si to zaslouží.
C Alena Klvaňová

Všechna čísla uvedená v článku jsou odhady
průměrných počtů z let 2014–2015.
Podrobnosti najdete v připravovaném vědeckém
článku Brochet a kol.
Brožura ke zprávě (anglicky) je ke stažení v pdf
na www.birdlife.org/illegal-killing, kde také
pravidelně bývají odkazy na aktuální petice, které
můžete podepsat.
INZERCE

Unikátní příroda, péče s tradicí
 lesní hospodářství
 obchod se dřevem
 ochrana přírody
 strážní služba
 zemědělství
 myslivost

www.vls.cz

v ohrožení

(Ne)bezpečné zastávky

není často ani stéblo trávy, natož stromy a keře
a kromě holubů se zde s jinými ptáky nepotkáte.
O kus dál na stejné lince však může být zastávka
utopena v zeleni nebo stát na říčním břehu či
okraji městského lesa.
Posuzování rizikovosti zastávek je časově
nenáročné a lze jej provozovat kdykoli – při
cestě do práce, do školy nebo za zábavou,
dokonce díky veřejnému osvětlení i v noci.
Své pohotové záznamy vkládejte jednoduše na zastavky.birdlife.cz (více na str. 24),
kde stačí jen zaškrtávat jednotlivé varianty.
A pořídit snímky zastávky je díky chytrým
telefonům hračka.

A co bude následovat potom?
Foto: Petr Dobrý

Máte dvě možnosti, jak naložit s výsledky.
Údaje odešlete prostřednictvím webové aplikace ČSO, anebo – ještě lépe – s výsledky
v ruce vyzvěte příslušný úřad nebo jiného provozovatele k zabezpečení rizikových
zastávek. Že to zní jako utopie? V žádném

Zastávka ve středočeských Mnichovicích po zabezpečení.

Sklo je někdy problém
Stejně jako u mnohem ambicióznějších
staveb, také v případě zastávek hromadné
dopravy se jejich tvůrci zhlédli ve skle. Není
divu. Sklo je univerzální materiál. Tlumí
zvuky, tepelně izoluje a vypadá výborně!
Zejména pokud není vidět. A to je problém.
Čiré sklo nebo naopak to, které věrně odráží
své okolí jako zrcadlo, je pro ptáky, byť obdařené lepším zrakem než je ten náš, jednou
z největších hrozeb. A neméně znepokojivý
je fakt, že si toto nebezpečí uvědomuje jen
málokdo, a často ani ti, kdo se sklem pracují.
Jistě, mnoho červenek a dalších ptáků
s obdobnou biologií zahyne pod koly aut
nebo se stane kořistí koček. Lidským přičiněním také, především ve městech, mizí
křoviny, ve kterých je červenka doma. Když
jsme však připravovali v souvislosti s Ptákem
roku 2016 tradiční veřejnou kampaň, padla
volba právě na nebezpečné prosklené plochy.

Když se chce, všechno jde
Ve Zlíně najdeme jak skleněné protihlukové
stěny, tak prosklené zastávky MHD. Před
třemi lety jsme nechali vypracovat studii
úmrtnosti ptáků na zastávkách, ze které
vyplývala naléhavost řešení. Uvažovali jsme
proto, jak smysluplně a zároveň esteticky skleněné plochy zabezpečit.
Na protihlukových stěnách podél páteřní
komunikace jsme vyzkoušeli svislé proužky
o tloušťce 3 cm, vzdálené od sebe 10 cm. Jsou
funkční, ale výrazně ovlivní estetiku stěn. Pro
zastávky jsme zvolili jemnější motiv připomínající pletivo. Jde o tenké černé proužky
s rozestupy asi 3 cm, které vzhled zastávky
nijak výrazně nemění.
Do postupného zabezpečení všech zastávek každoročně investujeme přibližně sto
tisíc korun. Nové zastávky opatřujeme polepy již při jejich instalaci.

Bedřich Landsfeld


náměstek primátora města Zlín

každý den – pro zastávky: autobusů, vlaků,
tramvají, metra nebo trolejbusů. Blízkost člověka totiž vyhledávají červenky často, a zatímco z volné krajiny na zimu mizí, v zahradách
a parcích se s nimi můžeme setkat celoročně.

Pojďme to společně změnit
Pro posouzení rizikovosti zastávek jsme vytvořili jednoduchou metodiku. Zdaleka ne všechny
totiž představují pro ptáky nebezpečí. Spousta
zastávek je zděných nebo dřevěných, případně
opatřených neprůhlednými skly. Ne všechny
zastávky také stojí na místech pro ptáky atraktivních. V centrech měst s hustou zástavbou

Proč zastávky hromadné dopravy
Můžete zajisté namítat, že v našem okolí je
spousta rizikových ploch – skleníky, zábradlí
na terasách, zimní zahrady, zasklené lodžie.
My jsme se ale rozhodli pro veřejný prostor,
pro jedna z mála míst, kde se lidé shromažďují

Ohodnoťte prosklené
zastávky ve svém okolí
na zastavky.birdlife.cz!

Foto: Kateřina Ševčíková

Zastávka… místo, kde se zastavil
čas. Nebo se aspoň nekonečně vleče.
Zastávka je označené místo, které je
určeno pro zastavování vozidel (či vlaků)
zejména veřejné dopravy a pro nástup,
výstup nebo přestup cestujících. Potud
Wikipedie. Ornitologové také používají
termín tahová zastávka. Místo,
kde ptáci během sezonních migrací
odpočívají a nabírají síly pro další etapu
svých dlouhých a nebezpečných cest. Pro
ptáky se ta naše, lidská zastávka může
během zlomku vteřiny stát konečnou.

Červenky patří mezi časté oběti nárazů 
do skleněných ploch.

případě! Příkladem mohou být manželé
Tichaiovi, kteří v rámci malého členského
grantu ČSO zmapovali nebezpečné skleněné
plochy na Rakovnicku a Žatecku. Výsledky
s fotodokumentací, s vysvětlujícím dopisem
a žádostí o nápravu předali místním úřadům.
Některé obce už realizaci ochranných opatření potvrdily. V Mnichovicích zase místní
městský úřad oslovil ochránce přírody Petr
Dobrý a spolu s žáky tamní základní školy
pak během jednoho dne opatřili polepy pět
nejrizikovějších zastávek. Náklady na celou
akci přitom dosáhly 2 000 Kč, což je přibližná
cena jejich jednorázového umytí!
C Lukáš Viktora


Projektu vyjádřilo záštitu
statutární město Zlín.
Kampaň Bezpečné zastávky odborně
i finančně podporuje AGC Glass Europe,
přední výrobce plochého skla v Evropě.

Na projektu spolupracujeme
s firmou Zelená domácnost.
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přidejte se

Kampaň

BEZPEČNÉ ZASTÁVKY
Víte, že zastávky mohou být konečnou
pro ptáky? Ano, pokud jsou z čirého skla!

Vadí vám, že ubývají ptáci?
Chcete jim pomoci?

Pomozte nám odhalit ty nebezpečné!
Je to prosté – foťte a hodnoťte zastávky.
Na cestách za prací i domů.

ČESKÁ SPOLEČNOST
ORNITOLOGICKÁ

zastavky.birdlife.cz


Zde naleznete:

pro ptáky i pro lidi… I PRO VÁS!

• formulář na hodnocení zastávek,

• mapu již ohodnocených zastávek,
• rady pro účinné zabezpečení,

www.birdlife.cz

• fotogalerii.

Více než dva a půl tisíce lidí podporuje svým
členstvím v ČSO ochranu a výzkum ptactva.

Vaše údaje využijeme při jednání



s odpovědnými provozovateli.

Zapojit do jednání ve vaší obci

PŘIDEJTE SE I VY! … a využívejte
četné členské výhody.

se ale můžete i vy

www.birdlife.cz/prihlaska.html

pomůžeme!

Společně chráníme ptáky a poznáváme jejich obdivuhodný svět!

a my vám rádi

Foto: Tomáš Pospíšil, www.birdphoto.cz

j!

K
rá
S E C E ! dní
U
O VA okřa
K
R m
SI ZE
i
m
E
E
á
PT Í R s n
U
K TA Č polu
P te s
ř
vo
t
Vy

PTAČÍ PARK

JO SEFOVSKÉ LO U KY
Útočiště nejen pro ptáky
číslo transparentního účtu ČSO: 2800277111/2010, variabilní symbol 77

Právě teď je vaše podpora potřeba –

předjednané pozemky
čekají na vykoupení!

www.josefovskelouky.cz

Děkujeme!

NAŠE PRODUKTY NAJDETE U
VÝHRADNÍCH SPECIALIZOVANÝCH
PRODEJCŮ A ONLINE NA ADRESE
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SPOJENÍ TELESKOPU A FOTOAPARÁTU

ZACHYCENÍ
ZÁZRAKU PŘÍRODY
Volavka popelavá hledající potravu na mělčině. Je znatelně štíhlejší než
jiné druhy a má výrazné peří s jemným odstínem šedé. Dlouhé čekání
na chvíli, jako je tato, se vyplatilo. Adaptér TLS APO od společnosti
SWAROVSKI OPTIK umožní, aby se vaše touha sdílet nezapomenutelné
chvíle s ostatními stala realitou. Adaptér pro digiscoping umožňuje připojit
zrcadlovku nebo systémový fotoaparát jednoduše a rychle k teleskopu
STX a díky tomu je možný bleskový přechod mezi pozorováním a
fotografováním. Užijte si ještě více tyto okamžiky – se SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

Strnad rákosní

Emberiza schoeniclus

MeoStar

82 HD

MeoStar

Díky dokonalé optické kvalitě
spolehlivě určíte každý druh.
Exkluzivní nabídka nejoblíbenějších modelů pro členy ČSO:
∞ MeoStar S2 82 HD
+ okulár 30-60x WA /
okulár 20-70x

ČESKÁ
OPTIKA
od roku
1933

∞ Příslušenství
Adaptér S2
Lišta S2
MeoPix
Fotoadaptér
Brašna S2 Stay-on-case
Meopta / Manfrotto stativ

∞ Binokuláry
MeoStar B1 8x32
MeoStar B1 8x42
MeoStar B1 10x50
MeoStar B1 10x42 HD
MeoStar B1 12x50 HD
MeoStar B1 15x56 HD

10x42 HD

25%
sleva
produkty*

