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BEKASINA VĚTŠÍ NA PODBLANICKU
V hnízdní době tento druh bahňáka obývá křo-

vinatou tundru a říční údolí na severu Eurasie.
Největší populace jsou uváděny z Ruska, Běloruska,
Norska a Švédska. V pobaltských státech, Finsku,
Ukrajině a Polsku činí odhad pouze stovky či
desítky párů. Nejbližší hnízdiště od našich hranic
jsou známy ze středního Polska (Hagenmeijer, Blair
1997). Územím České republiky vzácně protahuje
a její registrace je natolik řídká, že každé její
pozorování podléhá schválení faunistickou komisí
České společnosti ornitologické.

Během tahu se zastavuje na bažinatých
březích rybníků a zamokřených loukách.
Nevyžaduje nutně vodní sloupec jako např.
příbuzná slučka malá, ale postačí pouze vlhké
místo. Při sběru potravy je vždy skryta v bažinné
vegetaci a na otevřené plochy nevychází. Její
zastižení je tedy téměř vždy podmíněno
procházením vhodných porostů, odkud pták
vyletí až po přiblížení pozorovatele na několik
metrů. Důležitým identifikačním znakem jsou
bílá krajní rýdovací pera. Její let je klidný, přímý,
nevysoko nad zemí a po několika desítkách metrů
opět usedá do vegetace. Při vzlétnutí se zpravidla
neozývá. Podle mých některých zkušeností
dočasně zapadá i do pro ni nevyhovujícího
suššího prostředí (zjištěno pole s ozimým
ječmenem a řepkou). Odtud se později vrací do
původního místa, což jsem si ověřil další kon-
trolou po několika hodinách. Velmi podobná
bekasina otavní se vyznačuje prudkým klikatým
letem, často vylétne vysoko a lokalitu opustí,
postrádá bíle zbarvená krajní rýdovací pera a při
vzlétnutí se vždy ozve. Pokud si pozorovatel
napoprvé není jist určením druhu bekasiny,

postačí si zapamatovat místo, kam pták zapadne
a opět jej zvednout. Při soustředění na očekávaný
vzlet se již většinou podaří zjistit zbarvení kraj-
ních rýdovacích per.

Na Podblanicku byla dosud zjištěna pouze
v okolí Postupic (VAŠÁK a kol. 2006). Další výskyt
jsem zaznamenal 25. 4. 2006 poblíž přírodní re-
zervace Podhrázský rybník u Tožic. Při prochá-
zení louky táhnoucí se od cesty při jihozápadní
zátoce Podhrázského rybníka až k silnici Benešov
– Tábor vylétl 1 ex. ze zamokřené části s porostem
sítiny. Lokalitu jsem znovu navštívil 27. 4. 2006
a opět jsem zde bekasinu větší zjistil. Tento den se
zde zdržoval také 1 ex. bekasiny otavní. Vzhledem
k malému časovému rozpětí obou pozorování šlo
asi o stejného jedince, ačkoliv u předchozích
pozorování na Podblanicku nebylo prokázáno její
setrvání na stanovišti ještě následující den.

Domnívám se, že skrytý způsob života
bekasiny větší a její obtížná determinace ji činí
vzácnější, než ve skutečnosti asi je. Také na
Podblanicku dosavadní výčet lokalit, soustředěný
jen do okolí Postupic, jistě neodpovídá
skutečnosti. Limitujícím faktorem zde je
nepochybně neochota ornitologů kontrolovat
obtížně průchodná místa na březích rybníků
a v bažinatých loukách.
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