
 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  6 

1 

Vanellus 6 
 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a 

ochranu bahňáků v ČR 

 (SVOB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracovní skupiny České společnosti 

ornitologické (ČSO) 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  6 

2 

 

V Českých Budějovicích 7.5. 2011 
Tento zpravodaj vzniká v elektronické verzi předně pro členy SVOB. Jeho formální a grafickou 

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

Autorem loga SVOB je P. Jakeš. 

Autorkou fotografie vodouše bahenního (Tringa glareola) na titulní straně je Martina Nacházelová 
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Jespák lžícozobý (Eurynorhynchus pygmeus), Čukotka 2010 (foto: Vojta Kubelka) 
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Slovo úvodem 

  Vojtěch Kubelka 

       Váţení bahňákáři a příznivci bahňákŧ, 

dostává se vám do rukou, či spíše na obrazovky 

počítačŧ, další číslo našeho zpravodaje. Hned na 

první pohled se znovu liší od toho předchozího. 

Ondra Tomančák pro pracovní vytíţení odmítl 

provedení finálních grafických úprav, proto jsme 

se o konečnou reprezentativní podobu pokoušeli 

společně s Martinou, která odvedla největší kus 

práce,  a výsledek máte zde. 

       Za rok 2010 se toho opět událo opravdu 

hodně, o všem podstatném se dočtete v zápisu 

z podzimní členské schŧze (viz samostatný 

příspěvek v tomto zpravodaji).  Další článek 

popisuje prŧběh celého podzimního 

bahňákářského víkendu. Týden po členské schŧzi 

proběhla ornitologická konference pořádaná 

východočeskou pobočkou ČSO u rybníka Dlouhý, 

kde byla mimo jiné prezentována činnost naší 

pracovní skupiny. Po odletu podzimních bahňákŧ 

následovalo bilancování, hodnocení a postupné 

posílání zpráv a příspěvkŧ do Vanellusu. Na 

podzimních i několika jarních pobočkových 

schŧzích byly rovněţ prezentovány současné 

aktivity SVOB. Osobní kontakt byl vhodnou 

formou komunikace, navštívení jiných poboček 

bylo opravdu příjemné a zároveň přínosné. Do 

SVOB se přihlásili další aktivní členové z rŧzných 

koutŧ ČR, ohlasy dorazily aţ ze Slovenska. 

Otázka, jakým zpŧsobem do naší činnosti začlenit 

zájemce a příznivce ze zahraničí, by měla být 

probrána výborem a podzimní členskou schŧzí. 

Současná členská základna SVOB čítá 43 členŧ.  

       Podstatnou část našeho zpravodaje tvoří 

zprávy členŧ SVOB o své činnosti. Noví členové 

poslali personália aţ na jednoho, své zprávy 

poslalo rovněţ 33 členŧ SVOB, coţ je naprostá 

většina, neposlali pouze 4 členové. To je ještě 

mírné zlepšení oproti loňskému roku. Tito členové 

budou osloveni ohledně svého členství ve SVOB a 

v případě další pasivity vyřazeni z našich řad. 

Naše pracovní skupina nepotřebuje co nejširší 

členskou základnu, ale zejména aktivní členy. 

       Tradiční součást Vanellusu tvoří vybraná 

zajímavá pozorování bahňákŧ, zpráva o 

krouţkování bahňákŧ u nás v roce 2009 a výtah 

části dat z naší databáze, tentokrát o vodouši 

bahenním. Následující stránky patří výsledkŧm 

projektu monitoringu bekasiny otavní 

v Plzeňském kraji, popisu neobvykle atraktivní 

situace pro bahňáky na zatopených polích střední 

Moravy v loňském  roce a výzvě na čejkování do 

jiţních Čech v roce 2011. Hlavní akce jiţ 

proběhla, ale kdokoliv by měl zájem 

s jihočeskými čejkami ještě v této sezóně pomoci, 

mŧţe se mi ozvat. Pokud by chtěl někdo dále 

monitorovat hnízdiště čejek chocholatých jako 

v minulých letech, určitě mŧţe vyuţít 

propagovaného formuláře. Novou upravenou 

metodiku připravíme na příští sezónu. Za 

jakékoliv výsledky budeme rádi, posílejte je stejně 

jako v minulých letech na mou adresu: 

kubelkav@gmail.com. Podstatné pro nás 

v současnosti budou také vaše komentáře 

k metodice monitoringu, vaše vylepšující návrhy a 

doporučení, stejně jako neobvyklé zkušenosti a 

poznámky k hnízdění čejek chocholatých u nás.  

       Další tři články jsou od Kryštofa Chmela, 

který byl tentokrát nejaktivnějším 

přispěvovatelem. Referují o specifických 

odchytech bahňákŧ v Anglii, výsledcích pátrací 

akce po kolize tenkozobé v Srbsku a celkovém 

zhodnocení evropského úsilí nalézt nějakého 

jedince tohoto nejohroţenějšího bahňáka 

západního palearktu. Po jednom překladu části 

zahraniční publikace následují dva cestovatelské 

články o bahňácích v srdci afrického kontinentu a 

z nejvýchodnější části Ruska. Vanellus 6 je 

zakončen jako obvykle fotopříběhem Pavla 

Ondry. 
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       Celkově do tohoto doposud nejrozsáhlejšího 

zpravodaje přispělo opět 12 ornitologŧ 16 

zajímavými příspěvky, za coţ jsem velmi rád a 

takto by to mělo i nadále fungovat. 

       Bahňákářská sezóna je jiţ v plném proudu jak 

ukazuje i nedávné pozorování keptušky stepní u 

Českých Budějovic, kde ji objevila skupina našich 

členŧ pátrající po hnízdících čejkách. Z toho je 

patrná i atraktivita našich projektŧ a výhodnost 

účasti na nich :-D V současnosti je otevřena 

registrace na podzimní mezinárodní bahňákářskou 

konferenci ve Skotsku, kde by bylo vhodné mít 

několik zástupcŧ. Nyní se ale jiţ nechte pobavit a 

inspirovat následujícími stránkami a mějte 

povedenou letošní nejen tu bahňákářskou sezónu! 

 

 

 

Keptuška stepní (Chettusia gregaria), kresba: Martina Nacházelová
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Zápis ze 4. výroční členské schůze 

Skupiny pro výzkum a ochranu 

bahňáků v ČR, pracovní skupiny 

České společnosti ornitologické 

konané 16. 10. 2010 na terénní 

stanici ČSO Velký Tisý 

(Třeboňsko) 

  Jan Havlíček 

       Schŧzi zahájil koordinátor SVOB Vojtěch 

Kubelka v 16:00. Nejprve přivítal 14 přítomných 

členŧ SVOB a 4 hosty na v pořadí jiţ 3. výroční a 

celkově 4. členské schŧzi SVOB. V úvodu 

omluvil nepřítomnost čestného předsedy SVOB 

pana Pavla Ţďárka a dalších 6 členŧ, kteří se 

nemohli schŧze zúčastnit a předem se omluvili, 

ostatní členové na pozvánku na schŧzi 

nereagovali. Poté nastínil program celé schŧze a 

zhodnotil činnost výboru. Ten se nepravidelně 

scházel a komunikoval především pomocí emailŧ. 

Hlavní náplní činnosti výboru byla příprava 

podzimní schŧze, zpravodaje Vanellus 5, 

komunikace se členy a koordinace projektŧ. 

       Jan Havlíček připomněl členŧm, ţe na příští 

schŧzi SVOB (tj. podzim 2011) proběhnou volby 

do výboru SVOB. Členové mohou navrhnout ze 

svých řad kandidáty do výboru. Seznam 

kandidátŧ, kteří s kandidaturou souhlasí, bude 

včas všem rozeslán. 

       Dalším bodem schŧze bylo vyjádření se 

k jednotlivým bodŧm „plánu činnosti na rok 

2011“. V tomto roce bylo pokračováno 

v některých výzkumných aktivitách, které 

započaly v minulosti, jiné, především krátkodobé 

projekty (vodouš rudonohý, monitoring kulíka 

zlatého pro IWSG) byly jiţ ukončeny a data byla 

nebo jsou v současnosti zpracovávána. Na 

všechny projekty bylo upozorňováno jak pomocí 

emailŧ a webu, tak na schŧzích JOK a ČSO. 

Metodika k jednotnému sčítání bahňákŧ na stálých 

lokalitách dosud nebyla vypracována. Dŧvodem je 

především metodická náročnost projektu a některé 

další problémy. Cíle projektu navíc částečně 

pokryje nový koncept faunistické databáze (viz. 

dále). Sčítání za konstantního úsilí na stejných 

lokalitách však mŧţe provádět kaţdý z členŧ, 

např. po poradě s výborem (sjednocení metodiky u 

více souběţně probíhajících projektŧ).  Podobně 

nebyl zahájen ani projekt zabývající se vodoušem 

kropenatým, který by byl také nesmírně časově 

náročný. Nabízí se však moţnost věnovat se této 

problematice např. formou diplomové práce se 

zapojením členŧ SVOB jako dobrovolných 

spolupracovníkŧ. Jan Havlíček připomněl 

plánovaný projekt nepřítomného Jakuba Vrány, 

který se chtěl věnovat kulíku říčnímu. Pokud by 

byl z řad členŧ zájem, připraví Jakub Vrána 

metodiku k projektu. Podobně jako u předchozího 

by však bylo dobré na tématu pracovat např. jako 

na diplomové práci, se zapojením členŧ SVOB.  

       Vojtěch Kubelka připomněl zapojení SVOB 

do mezinárodní bahňákářské skupiny (IWSG). 

V letošním roce se členové sice nezúčastnili 

konference v Portugalsku, nicméně se aktivně 

podíleli na činnosti IWSG. Na začátku roku se 4 

členná českoanglická (3 členové SVOB - Vojtěch 

Kubelka, Jakub Vlček, Kryštof Chmel) skupina 

zapojila do hledání kolihy tenkozobé v Egyptě 

(viz Vanellus 5). Jakub Vlček a Kryštof Chmel 

pokračovali v červenci s tímto projektem 

v Srbsku, kde pomáhali s monitoringem ptákŧ na 

jezeře Rusanda (samostatný příspěvek tohoto 

zpravodaje). Hynek Matušík, Vojtěch Kubelka a 

Mirek Ešus Šálek se v létě zúčastnili mezinárodní 

expedice na Čukotku za účelem monitoringu 

jespáka lţícozobého (samostatný příspěvek tohoto 

zpravodaje). Celkově se mezinárodní spolupráce 

rozvíjí a jsou navazovány kontakty s odborníky i 

amatéry v zahraničí. Příští rok je moţnost se 

aktivně zúčastnit konference IWSG ve Skotsku.  

       V roce 2010 došlo k mírnému rozšíření 

členské základny. Po domluvě byla vyloučena 

jedna dlouhodobě neaktivní členka. Dále bylo 
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domluveno, ţe u některých členŧ, kteří nejsou sice 

aktivní v projektech skupiny, ale podporují a 

propagují ji, nebude otázka vyloučení řešena. 

Členové SVOB byli výborem informováni o 

probíhajících projektech a byli podněcováni 

k činnosti. Skupina byla propagována na schŧzích 

poboček ČSO (především JOK) a na 

celorepublikové schŧzi ČSO. Dále byla skupina 

propagována na vycházkách pro veřejnost (festival 

ptactva) a uspořádala i jednu vlastní exkurzi.  

       Jan Havlíček připomněl moţnost nechat si 

vyrobit nášivky s logem SVOB. Na loňské schŧzi 

byli členové vyzváni, aby napsali o kolik nášivek 

mají zájem. Minimální počet, který je vybraná 

firma schopna vyrobit je 100 ks. Od členŧ se však 

sešly objednávky na cca 60 ks a mnoho z členŧ se 

dosud nevyjádřilo. Ti, kteří projevili o nášivky 

zájem budou znovu osloveni a po obdrţení 

předběţných objednávek na více jak 100 ks budou 

nášivky objednány. Nejprve však musí být znovu 

oslovena vybraná firma s aktuálními poţadavky a 

cenovou nabídkou.  

       Nejpodstatnější formou propagace skupiny je 

zpravodaj Vanellus. Ten byl v letošním roce 

vydán zatím jednou a to se značným zpoţděním, 

zato v reprezentativnější formě, která je zásluhou 

především Ondřeje Tomančáka. Po diskusi bylo 

rozhodnuto, ţe bude sestavena redakční rada ve 

sloţení: Vojtěch Kubelka – vedoucí redakční rady, 

Jan Havlíček, Martina Nacházelová a Michal 

Pakandl – členové redakční rady, Pavel Ondra – 

jazyková korektura, Ondřej Tomančák – grafik. 

Redakční rada si rozdělí jednotlivé sekce 

zpravodaje (např. odborná sekce, faunistická 

sekce, personální sekce, zajímavosti atd.). Kaţdý 

člen redakční rady bude zodpovídat za konečnou 

podobu své sekce, kterou pošle vedoucímu 

redakční rady. Ten zašle finální verzi celého 

zpravodaje na jazykovou korekturu, po níţ přijde 

na řadu jiţ jen grafická úprava a konečné vydání 

zpravodaje. Všem členŧm budou zaslány pokyny 

pro zasílání příspěvkŧ. Ušetří se tak především 

velké mnoţství času, kvŧli několikanásobnému 

přeposílání článkŧ mezi jednotlivými členy, kteří 

se podíleli na přípravě minulých čísel. 

       Další podstatnou částí propagace naší skupiny 

je i web SVOB – www.svobcso.wz.cz. Ten nebyl 

po dlouhou dobu aktualizován. Ondřej Tomančák 

však připravil novou verzi stránek, která je 

graficky vyspělejší a reprezentativnější. Webové 

stránky budou po domluvě s Ondřejem 

Tomančákem upravovány a do budoucna by měly 

slouţit především ke sdílení zajímavostí a 

aktuálních informací. Web SVOB bude podléhat 

redakční radě SVOB. Nutností je i vytvoření 

anglické prezentace na internetu o jejíţ překlad se 

přihlásil Kryštof Chmel.  

       Dalším bodem schŧze bylo zhodnocení 

aktuálně probíhajících projektŧ. Naším 

nejrozsáhlejším projektem je shromaţďování 

faunistických dat, jejichţ databázi spravuje Michal 

Pakandl. Ten připomněl, ţe aktuálně se v ní 

nachází více neţ 13 000 údajŧ a kaţdý rok přibývá 

cca 1000 údajŧ od členŧ SVOB. Michal Pakandl a 

Jan Havlíček nastínili moţnosti rozšíření databáze 

a to přepisem veškerých dostupných dat 

z dostupných periodik, databází ornitologických 

klubŧ a především z webu birds.cz a předchozí 

databáze ČSO „Vaše pozorování“. Následně by 

databáze měla být pouţívána k hodnocení 

početnosti protahujících bahňákŧ na území ČR, 

porovnání krátkodobých a dlouhodobých trendŧ 

na základě klimatických vlivŧ a dalších faktorŧ. S 

novou koncepcí databáze je tedy velice ţádoucí, 

aby členové posílali všechna pozorování bahňákŧ, 

bez ohledu na jejich „zajímavost“ a stáří. Další 

informace o zasílání dat se členové dovědí formou 

samostatného příspěvku pravděpodobně na webu 

SVOB. 

       Ke krouţkování bahňákŧ Jan Havlíček 

připomněl, ţe zatím nebyla vytvořena ţádná 

záznamová tabulka, nicméně se rýsuje moţnost 

většího zapojení Krouţkovací stanice NM Praha 

do tohoto projektu (v současné době jiţ probíhá 

jednání, projekt bude probíhat pod vedením 

Jaroslava Cepáka z KS NM jako společný projekt 
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se SVOB). V souvislosti s touto koncepcí KS NM 

je moţnost podpory jednotlivých projektŧ, které 

probíhají koordinovaně, např. formou zlevněných 

krouţkŧ a tento projekt by se mohl mezi ně 

zařadit. Jiţ nyní jsou bahňáci mezi 

„preferovanými“ druhy KS NM. 

       Vojtěch Kubelka zhodnotil projekt 

monitoringu čejky chocholaté v ČR v roce 2008. 

V současné době jsou údaje zpracovávány 

společně s M. E. Šálkem a V. Zámečníkem do 

časopisu Sylvia, prezentovány byly předběţné 

výsledky. Data byla sbírána formou rozsáhlejšího 

dotazníkového formuláře. Zahrnuty jsou údaje 37 

ornitologŧ ze 152 lokalit navštívených během 1-3 

sčítacích období v prŧběhu hnízdní sezóny 

(celkem 302 sčítaných období), převáţně v jiţních 

a východních Čechách. Pouze na 47 lokalitách 

byly provedeny kontroly v kaţdém ze tří období - 

výběru hnízdišť, líhnutí mláďat, vodění mláďat, 

případně náhradního hnízdění. Řada zaslaných 

pozorování nemohla být pro svou neúplnost 

účelně vyuţita při kvantitativním zpracování. Přes 

rozsáhlou propagaci akce se vyplněných dotazníkŧ 

sešlo bohuţel jen omezené mnoţství. Pro účinnější 

shromaţďování podobných informací bylo 

doporučeno zvolit jednodušší formu formuláře 

nebo vyuţít elektronickou ornitologickou 

databázi. Výsledky dokládají, ţe hnízdními 

biotopy čejek byly zejména oranice (na 22 % 

lokalit) a jarní obiloviny (22 %), dále ozimy (18 

%) a louky a pastviny (16 %). Na téměř 56 % 

lokalit je uváděna zemědělská činnost jako jeden 

z nejzávaţnějších faktorŧ ovlivňujících čejky. 

Pokud čejky na lokalitě byly přítomny v prvním 

sčítaném období (výběr hnízdišť), v 90 % případŧ 

byla jejich přítomnost prokázána i ve druhém a 

případně třetím období. Detailněji byly dále 

posuzovány rozdíly ve výběru biotopŧ mezi 

regiony v rámci ČR i s ohledem na známou 

historii jednotlivých hnízdišť. Vhodná ochrana 

lokalit s výskytem čejek v období výběru hnízdišť 

(přímá ochrana hnízd, agro-environmentální 

dotační titul) by mohla výrazně zvýšit hnízdní 

úspěšnost čejčích populací v ČR.  

       Závěrem Vojtěch Kubelka ještě jednou 

připomněl, ţe za rok se koná konference IWSG ve 

Skotsku a bylo by vhodné, aby se jí alespoň 

někteří z členŧ aktivně zúčastnili.  

       Za týden (22.-24.10.) se také koná konference 

Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V, 

kterou pořádá VČP ČSO. Na konferenci připravil 

Vojtěch Kubelka prezentaci představující činnost 

SVOB a poprosil přítomné o připomínky a 

doplnění prezentace. Na závěr schŧze byl 

připraven blok následujících prezentací o 

bahňácích a zahraničních exkurzích členŧ SVOB, 

doplněný úţasnými fotografiemi odhalujícími 

neznámé končiny a ţivot bahňákŧ: Mirek Ešus 

Šálek: Čejkování na Písecku a okolí, Vojtěch 

Kubelka, Mirek Ešus Šálek a Hynek Matušík: 

Čukotka – za jespákem lţícozobým, Jakub Vlček 

a Kryštof Chmel: Srbsko – pátrání po kolize 

tenkozobé pokračuje a Pavel Ondra a Jindřich 

Mikeš: Hnízdění a výskyt bahňákŧ na vybraných 

lokalitách Jihomoravského kraje. 

Cíle činnosti SVOB na rok 2011 

- Tyto cíle byly předneseny na schŧzi SVOB 

16.10.2010 na statku Hamr u Luţnice a 

následně formovány členy výboru SVOB. 

Činnost 

- Pokračovat ve stávajících projektech 

- Upozorňovat na projekty na webu SVOB a 

ČSO, ve Vanellusu atd. 

- Výsledky projektŧ uveřejňovat ve 

Vanellusu, na webu apod. 

- Uveřejňovat výsledky projektŧ 

jednotlivých členŧ SVOB 

- Návrhy na nové projekty jsou vítány, 

aktivitě se meze nekladou  
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Mezinárodní spolupráce 

- Navazovat kontakty se zahraničními 

bahňákářskými skupinami  

- Podílet se na činnosti a projektech IWSG 

- Aktivní účast na konferenci IWSG ve 

Skotsku 

 Členství 

- Získávat nové aktivní členy 

- Podněcovat členy k včasnému zasílání 

zpráv o činnosti, vlastních výsledcích a 

účasti na projektech SVOB 

Osvětová a publikační činnost 

- Propagace skupiny a činnosti skupiny na 

schŧzích poboček ČSO, na schŧzích ČSO, 

konferencích a jiných příleţitostech 

- Pořádání vycházek pro veřejnost, 

prezentace na jiných ornitologických 

vycházkách 

- Vytvořit nášivky s logem SVOB 

- Připravit schŧzi v roce 2011 

Vanellus 

- Získávat včasné příspěvky do Vanellusu se 

zapojením co nejvíce členŧ SVOB 

Web 

- Vytvoření anglické prezentace skupiny na 

webu 

- Vytvoření prezentace představující 

skupinu bahňákŧ a činnosti naší skupiny 

pro veřejnost 

- Rozšířit sekci odkazy 

- Informovat členy o aktualizacích 

prostřednictvím emailu 

 

 

 

Bahňákářský víkend 2010 

  Martina Nacházelová 

       Přišel říjen a s ním i čas pro jiţ v pořadí 

čtvrtou schŧzi Skupiny pro výzkum a ochranu 

bahňákŧ. Ubytování bylo stejně jako předloni 

zajištěno na statku Hamr u Luţnice na Třeboňsku 

s milým personálem a příjemnou atmosférou. Uţ v 

pátek večer se tu scházeli první účastníci, aby nad 

výtečnou gulášovkou debatovali o bahňácích a 

později i promítaných fotkách ze zahraničních 

cest, které v loňském roce podnikli někteří 

členové SVOB. 

       V sobotu ráno přijelo několik dalších 

nadšencŧ, aby se zúčastnili nadcházející exkurze 

kolem třeboňských rybníkŧ Roţmberk, Koclířov, 

Velký Tisý, Bošilec a Záblatský. Přibliţně dvacet 

lidí se naskládalo do aut a jen co trochu ustoupila 

mlha, rozjeli jsme se k Roţmberku, kde nás 

uvítala husice liščí, dva racci malí, lţičáci pestří a 

další vrubozobí a postupně jsme odhalili celkem 

sedm orlŧ mořských odpočívajících na obnaţeném 

dně rybníka. Zatímco jsme se kochali pohledem 

na ně, ozvaly se nám nad hlavou hlasy kulíkŧ 

bledých. Jejich dva pŧvodci přistáli kdesi v dáli, 

takţe na ně nebylo pořádně vidět a my museli 

dŧvěřovat těm zkušenějším, kteří byli schopni 

rozpoznat, ţe se jedná právě o tento druh.  

       Dalším navštíveným rybníkem byl Koclířov, 

na jehoţ hladině plavalo hejno hus. Byly tu 

všechny tři u nás běţné druhy – asi po padesátce 

hus velkých a běločelých a kolem dvaceti hus 

polních. Obhlédli jsme ještě další výše zmíněné 

vodní plochy, kde jsme z těch zajímavějších druhŧ 

pozorovali ještě hvízdáka eurasijského, 

dohromady necelé dvě stovky čejek chocholatých, 

dalšího kulíka bledého, dva jespáky obecné a pár 

ostralek štíhlých. 

       K obědu na statku se tentokrát mělo 

servírovat kuřecí nebo vepřové, ale k radosti 
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většiny zúčastěných se nakonec podařilo sehnat 

kapra a připravit ho na zelenině. Jen co se nám 

trochu slehnul, zahájil Vojta Kubelka oficiální 

schŧzi SVOB, která byla nejdŧleţitější náplní 

tohoto víkendu. Skončili jsme večer, ale ještě 

zbylo dost času na promítání nepřeberného 

mnoţství dalších fotek, ať uţ z cest po Evropě 

nebo z míst mnohem exotičtějších. A ráno po 

snídani jsme se rozloučili a rozjeli se do všech 

koutŧ republiky. 

 

 

Příjemné poschůzovní promítání na statku Hamr 16.10. 2010 (foto: Vojta Kubelka) 

 

Personália a zprávy o činnosti 

členů SVOB za rok 2010 

  Vojtěch Kubelka 

 Jak jiţ bylo předesláno v úvodu, během 

letošní zimy získala SVOB 6 nových členŧ. Ti se 

zde aţ na jednoho, který nestihl poslat příspěvek, 

prezentují formou personálií. Příspěvky o své 

bahňákářské činnosti zaslala i většina sluţebně 

starších členŧ SVOB, coţ však mŧţe být dŧsledek 

dŧkladnějšího urgování a dolování zpráv od 

některých členŧ naší pracovní skupiny.  

 

 

 

 

Personália – noví členové SVOB 

Alois Holub 

 

Narozen: 8.2.1977 v Hradci Králové 

Bydliště: Smiřice, Govorova 562, okr.Hradec 

Králové 

Kontakt: lojzaholub@gmail.com 

mailto:lojzaholub@gmail.com
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 O sobě: Věnuji se hlavně birdwatchingu od 

roku 1995 a fotografování poslední 2 roky. Mým 

hlavním pŧsobištěm je zejména přehrada Rozkoš 

u České Skalice, okresy pardubický a 

královéhradecký. V minulé dekádě jsem se podílel 

na sčítání zimujících ptákŧ. 

Miloš Chaloupka 

 

Narozen: 2.6.1949 v Dačicích 

Bydliště: Dubové Mlýny 1, 375 01 Týn nad 

Vltavou 

Kontakt: d.mlyny@ tiscali.cz 

 O sobě: O ptáky jsem projevil zájem v mládí 

a pubertě (ta přetrvává i do dŧchodového věku). 

Později jsem se plně věnoval zaměstnání a ptákŧm 

spíše vyjímečně. Více jsem se k ptákŧm vrátil ke 

konci 90.let minulého století. Prvně jsem se stal 

členem MOS a poté ČSO. Díky panu O. 

Kankrlíkovi jsem přičichl k CESu a to se stalo 

moji srdeční záleţitostí a přimělo mě stát se v roce 

2006 krouţkovatelem. Přesto, ţe jsem od určité 

doby jiţ nechtěl vstupovat do ţádných spolkŧ, 

sdruţení apod., zúčastnil jsem se jako velký 

příznivec zakládající schŧze a mimo jedné i všech 

schŧzí SVOB.  Zde se mi mimo ptákŧ a záměru 

líbí zájem a nadšení mladých a jejich nezištná 

podpora zkušenými členy. 

Mé pŧsobení je hlavně v okolí středu kvadrátŧ 

6753,6853,6852 a 6752. Má činnost ohledně 

bahňákŧ je soustředěna především na monitoring. 

V projektu Čejka jsem sledované lokality v okolí 

D. Bukovska neopustil a věnuji jim nadále 

pozornost. V roce 2010 mimo období tahu byl 

výskyt čejek oproti roku 2009 opět niţší, téměř 

ţádný. Na rybnících v širším okolí Dubových 

Mlýnŧ také provádím monitoring bahňákŧ. Jedná 

se o rybníky menších rozměrŧ od 1 do 10 ha, 

v prŧměru okolo 3 ha. Bahňáci se zde vyskytují 

spíše jednotlivě. Pozorování předávám do 

databáze SVOB. 

Lukáš Kadava 

 

Narozen: 2.3. 1980 

Bydliště: Fučíkova 891, 504 01  Nový Bydţov  

Kontakt: louka.s@seznam.cz 

 O sobě: Ornitologii se věnuji od roku 1995, 

jsem členem VČP ČSO. Pŧsobím ve východních 

Čechách (zejm. Novobydţovsko, Chlumecko). 

Z programŧ ČSO se podílím jako sčitatel na IWC 

a nově JPSP. Ptáky mám rád obecně, věnuji se 

však víc vodním a mokřadním druhŧm. 

mailto:louka.s@seznam.cz
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Zpráva o činnosti: 

 V roce 2010 jsem se věnoval běţným 

faunistickým pozorováním s dŧrazem na 

monitoring hnízdění a prŧtahu bahňákŧ v 

zaplavených polích (2 lokality na Chlumecku, 

jedna lokalita jednorázově na východním 

Slovensku, okr. Michalovce). Publikován byl 

populární článek o výskytu ptákŧ v zaplavených 

polích na webu Východočeské pobočky ČSO 

(www.vcpcso.cz). 

Michal Porteš 

 

Narozen: 13. 12. 1987 v Mostě 

Bydliště: B. Němcové 809, Litvínov, 43601   

Kontakt: portes.michal@gmail.com  

 O sobě: Narodil jsem se 13.12.1987 v Mostě, 

ale bydlím v Litvínově, kde jsem vyrŧstal a jiţ od 

brzkých let začal po boku svého dědy (bývalý 

zoolog muzea v Mostě), po kterém jsem zdědil své 

zaměření, chodit do terénu. To mi s malou 

pubertální přestávkou zŧstalo dodnes. V přírodě 

jsem našel svoje naplnění a radost, a tak jsem teď 

skoro denně někde v terénu ať je jakékoliv počasí. 

Z mého pohledu není nic horšího neţ sedět doma a 

nudit se. Studuji v Praze na PřF UK 3. rokem. 

Členem ČSO jsem od roku 2001. Poloha mého 

bydliště předurčuje mŧj zájem na „nademnou“ 

stojící Krušné hory a „podemnou“ leţící České 

středohoří a těmto oblastem se skutečně věnuji 

nejvíce, zejména z historických dŧvodŧ, jelikoţ na 

mnoha lokalitách započal sledování ptačích 

populací právě mŧj děda a tak jsem tak trochu cítil 

i povinnost pokračovat v jeho činnosti. Na 

některých lokalitách tak probíhá pozorování a sběr 

dat jiţ přes 30 let. Z ornitologických praktik jsem 

zasaţen hlavně monitoringem tetřívka a sov 

v Krušných horách (sýc, kulíšek, výr) a ve 

středohoří (sova pálená, sýček), dále pak 

mapováním vybraných vzácných druhŧ pěvcŧ 

(strnad zahradní, bělořit šedý, linduška úhorní, 

moudivláček luţní aj.), sukcesí ptákŧ v těţebních 

prostorách, zimním sčítáním vodních ptákŧ aj.  O 

bahňáky v severočeském kraji jsem se začal 

zajímat hlavně díky jejich dlouhodobému 

početnímu úbytku a jejich nádherným adaptacím a 

vzhledu. Jsou pro mě naprosto unikátní skupinou 

ptákŧ a zajímá mě především jejich migrační 

biologie nejen z hlediska fenologického, ale i 

fyziognomického. Migrace mě zajímá všeobecně a 

protoţe ptáci nejsou jediní migrující obratlovci, 

dalším mým zájmem je chiropterologie a 

sledování netopýřích společenstev. Rád rybařím, 

běhám, 10 let hraji basketbal a rád cestuji za 

přírodou kamkoliv. 

Jaroslav Vaněk 

 

mailto:portes.michal@gmail.com
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Narozen:  7.12.1956 

Bydliště : Jaroměř, Palackého 194 

Kontakt : jaroslavvanek@centrum.cz 

 O sobě: Ornitologii se věnuji přibliţně od 

roku 1970, jsem členem ČSO i VČP ČSO. Od 

roku 1979 je moji "domovskou lokalitou" 

přehrada Rozkoš. Zde jsem se seznámil s Pavlem 

Ţďárkem a skupinou ornitologŧ okolo něj, čímţ 

bylo o dalším zaměření rozhodnuto. Po několik let 

jsem byl členem bývalé Hájkovy Skupiny pro 

výzkum bahňákŧ. V letech 1981 - 1984 jsem 

aktivně na Rozkoši krouţkoval bahňáky. Chytal 

jsem výhradně do tzv. pulapek a sklopek.  V 

uvedených letech jsem na Rozkoši okrouţkoval 

497 bahňákŧ. Z pracovních a osobních dŧvodŧ 

jsem potom krouţkování zanechal. 

 

Zprávy členů SVOB 

Jirka Bureš 

 Během roku 2010 jsem se snaţil zkontrolovat 

lokality bahňákŧ v Českobudějovické a Třeboňské 

pánvi - výsledky zadávám prŧběţně do NDOPu 

(nálezová databáze AOPK), dále jsem zpracovával 

prŧzkum lokality navrţené k výstavbě 

fotovoltaické elektrárny v blízkosti bývalé bašty 

Vomáčka na jiţním okraji Zbudovských blat. 

Protoţe v lokalitě pravděpodobně hnízdily 2 páry 

vodoušŧ rudonohých a bekasiny otavní, výstavbu 

jsem zásadně nedoporučil. 

 Na Třeboňsku jsme v rámci výkonu státní 

správy pozastavili odvodnění části zaplavených 

luk u Mazelova, kde pravděpodobně hnízdily 2 

páry bekasin.   

Jaroslav Cepák 

 V loňském roce se mi podařilo věnovat se 

bahňákŧm (především krouţkovatelsky) podstatně 

více neţ v letech minulých. V únoru jsem 

organizoval tradiční sčítání zimujících vodoušŧ 

kropenatých ve východní části CHKO Třeboňsko 

(zjištěni 2 ex.). Dále jsem v dubnu-červenci 

sledoval hnízdění kulíkŧ říčních na nově 

vybudovaném rybníku u Libořez (JH) – pár zde 

úspěšně 2x vyhnízdil. Označil jsem oba dospělé 

ptáky a 4 mláďata (1z prvního a 3 z druhého 

hnízdění. Nakonec jsem se účastnil i úspěšných 

odchytŧ bahňákŧ na polních louţích - v srpnu u 

Lomnice nad Luţnicí na Třeboňsku (spolu s K. 

Kučerou a J. Mrázem) resp. v září u Dubu nad 

Moravou na Olomoucku (spolu s J. Jelínkem a F. 

Zichou).  

Lubomír Doupal 

 V roce 2010 jsem se více věnoval bahňákŧm 

na střední Moravě, kde vznikly mimořádně dobré 

podmínky. O tom jsem napsal článek pro Vanellus 

a s pozorováním jsem to poslal kolegovi 

Pakandlovi. V tomto roce jsem také krouţkoval 5 

čejek (pull.), 1 pisíka, 1 jespáka bojovného a sluku 

lesní.     

Milan Frencl 

 V roce 2010 jsem se tak jako předchozí roky 

věnoval  hlavně faunistickým pozorováním 

bahňákŧ. Výsledky pozorování jsem pravidelně 

zasílal do databáze SVOB. Dokonce jsem se tak 

 zaktivizoval, ţe jsem odevzdal výsledky 

pozorování za 3 roky zpět. Vzhledem  k 

mým dalším jiným ornitologickým aktivitám 

nepředpokládám, ţe by se  i do budoucna měla 

moje činnost ve SVOB měnit. Budu se i nadále 

snaţit pravidelně provádět faunistiku bahňákŧ a 

odevzdávat výsledky.  

Lucie Fuchsová 

 Co se týče mé bahňákářské činnosti v roce 

2010, tak byla díky fofru na phd čistě teoretická - 

zakoupení knihy Shorebirds of North America, 

Europe and Asia (mohu napsat recenzi pokud by 

bylo místo) a nějaká pozorování v ČR a na 

cestách. 
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Jan Havlíček 

 V roce 2010 jsem se z bahňákářské činnosti 

podílel především na faunistickém pozorování 

ptákŧ v jiţních Čechách (Šumava, 

Českobudějovicko). Během jarního tahu jsme s 

Jakubem Vlčkem, Kryštofem Chmelem a spol. 

kontrolovali lokality moţného výskytu slučky 

malé na Českobudějovicku.  Na Bechyňsku jsem s 

Janem a Radkem Procházkovými monitoroval 

menší extenzivní rybník, v jehoţ okolí se ke konci 

hnízdního období objevily 2-3 páry čejek, které 

při jedné kontrole vykazovaly chování naznačující 

moţné hnízdění (nálety, varovné chování). Během 

vyjíţděk na vrabce jsem také zmonitoroval i širší 

okolí svého bydliště a kontroloval jsem i další 

vhodnou lokalitu u Bernartic. V příštím roce 

budeme vhodné lokality monitorovat od brzkého 

jara. Ze zahraničních lokalit jsem navštívil NP 

Hortobagy, v červnu pak Srbsko, Makedonii a 

Bulharsko, kde jsem však navštěvoval především 

horské lokality, takţe na bahňáky bohuţel 

nedošlo. V roce 2011 se nadále budu věnovat 

především vrabcŧm, a nadále i monitoringu 

bahňákŧ na Bechyňsku, Opařansku a Bernarticku. 

Pokud se zadaří je v plánu i zahraniční cesta s 

moţným pokračováním projektu „koliha 

tenkozobá“. 

Pavel Homolka 

 Soustava kařeţských rybníkŧ, kde jsem celá 

léta pŧsobil, je trvale na vysoké vodě a kdyţ 

náhodou jednou za 5 let klesne hladina pod 

normál, není tu stejně nic. Tak i minulý rok byl 

rybník Cekov na plné vodě, přesto byl slyšen 

břehouš černoocasý po 2 dny 20.8.-21.8. 2010. V 

Hořovicích na Červeném potoce byl slyšen během 

srpna několikrát vodouš kropenatý. To je vše, ani 

jeden pisík. Kařeţské rybníky byly ještě před 8 

lety pravidelnou zastávkou táhnoucích bahňákŧ, 

teď je to narvané kapry a vodou nad stav. Čejky 

poslední 3 roky pravidelně hnízdí v Hořovicích na 

letišti. 

 

Kryštof Chmel 

 Za loňský rok jsem se bahňákářské činnosti 

věnoval kromě několika výletŧ za těmito krasavci 

především účastí na projektu „hledá se koliha 

tenkozobá“. Spolu s Vojtou Kubelkou, Jakubem 

Vlčkem a Ingrid Steenbergen jsme se začátkem 

loňského roku vydali za kolihou do Egypta. Byla 

to pro všechny velká zkušenost, ale i kdyţ jsme 

hledaný druh nenašli, myslím, ţe jsme 

čtrnáctidenní expedicí přispěli k vyzdvihnutí 

dŧleţitých lokalit pro bahňáky, tedy potencionálně 

i pro kolihu tenkozobou. Zde bych také rád 

srdečně poděkoval všem, kteří nás finančně 

podpořili. V létě jsem se s Jakubem Vlčkem vydal 

za kolihou tenkozobou do Srbska, opět bez 

úspěchu, nicméně šance ji najít právě v této oblasti 

nějaká bude. Ornitologŧ je v Srbsku podstatně 

méně neţ u nás, ale vhodné tahové zastávky zde 

pro tento druh rozhodně nechybí. Toť je ode mne 

za loňský rok asi vše. 

Stanislav Chvapil 

 Bahňákŧm jsem se v roce 2010 z časových 

dŧvodŧ nevěnoval. Jen jsem viděl na jarním tahu 

na poli u Roudnice n. L. 6 čejek chocholatých. V 

minulosti na Podřípsku čejky hnízdily, to je ale jiţ 

minulost. Na březích zatopených pískoven 

podniku HOLCIM  k. ú. obce Dobříň u Roudnice 

n. L. (kvadrát 5551) vyhnízdil v roce 2010 

minimálně 1 pár kulíkŧ říčních. Věnoval jsem se 

pochopitelně čápŧm bílým na 242 lokalitách v 21 

okresech v ČR a 147 v 8 okresech v SR.  

Joţka Chytil 

 V roce 2010 se má „bahňákářská“ (ne)činnost 

omezila pouze na nepravidelné sledování 

zaplavených polí u Dubu na Moravě. Na tuto 

lokalitu jezdila řada lidí, mnoho pozorování bylo 

také uveřejněno na webu ČSO. Souhrnný článek o 

sledování této lokality slíbil připravit J. Šírek do 

dalšího čísla Zpráv MOS. Určitě to bude zajímavé 

čtení. Sám jsem lokalitu navštívil celkem 9x. Déle 

trvající setrvání kameňáčkŧ pestrých (všichni 
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odchyceni během odchytu F. Zichou) bude 

zmíněno v uváděném článku, stejně jako změny 

v počtu pozorovaných kolih velkých (osobně 

nejvíce 29 ex. 7.9.). Zajímavé pozorování ze dne 

23.9.: mladý kameňáček se snaţil pozřít velkého 

jedince kobylky zelené. Několikrát s ním prudce 

udeřil o zem, aţ odpadla křídla, jestli se mu ale 

tuto velkou kořist podařilo přímo spolknout jsem 

nepozoroval. S P. Macháčkem jsme podrobněji 

sledovali hnízdění ptákŧ na střední nádrţi VDNM: 

v roce 2010 kvŧli vysoké hladině vody zřejmě 

nehnízdili bahňáci na laguně prvního umělého 

ostrova pod soutokem Svratky a Jihlavy. Počet 

hnízdících pisíkŧ odhadujeme na 1-2 páry; jeden 

z nich pravidelně zřejmě hnízdí jiţ po více rokŧ 

v okolí staré štěrkové cesty mezi Ivaňským 

ostrovem a kostelem. Vodouš rudonohý max. 1 

pár, čejka ani kulík říční letos zřejmě vŧbec 

nehnízdili. V roce 2010 jsem okrouţkoval 

následující bahňáky: kulík říční 1, jespák obecný 

2, j. bojovný 2, vodouš bahenní 1 (vše Dub n. M.), 

pisík 4 (Nesyt) – vše ad. ptáci. 

Jaroslav Koleček 

 V jarním období jsem kontroloval hnízdiště 

čejek na Valašskomeziříčsku, pohyboval jsem se 

také poměrně často v zemědělské krajině 

Olomoucka, takţe jsem čejky (eventuelně ostatní 

bahňáky) registroval i zde. Na intenzívnější 

monitoring mi však bohuţel nezbyl čas. 

 Dne 15. 9. jsme s kolegy v nočních hodinách 

okrouţkovali několik jespákŧ obecných na 

zatopeném poli u Dubu nad Moravou. Většina 

bahňákŧ, kteří se během naší kontroly na lokalitě 

vyskytovali, jiţ byla okrouţkována včetně 

kameňáčka. Ţádnou z atraktivních zahraničních 

lokalit jsem nestihl navštívit. Letos bych se ale rád 

vypravil na Island. 

Daniel Křenek 

 V roce 2010 jsem se bahňáky zabýval 

 minimálně, protoţe jsem byl zaneprázdněn jednak 

studiem a také monitoringem v ptačí oblasti 

Beskydy a Horním Vsacku. Činnost navíc 

komplikovalo extrémně nepříznivé počasí. Jediná 

akce, kdy jsem vyrazil na Karvinsko chytat 

bahňáky, dopadla fiaskem. Cikáni mi vykradli 

auto během hodiny co jsem byl pryč. Takţe snad 

to bude lepší v roce 2011. 

Vojtěch Kubelka 

 Rok 2010 byl pro mě opět bahňáky přímo 

nabitý. První polovinu ledna jsme strávili s Kubou 

Vlčkem, Kryštofem Chmelem a Ingrid 

Steenbergen v Egyptě a bezúspěšně pátrali po 

mystické kolize tenkozobé. Zato jsme však 

pozorovali mimo jiné řadu vzácných 

euroasijských bahňákŧ na zimovišti (vodouš 

štíhlý, kulík pouštní a slučka malá), ale i místní 

rezidenty: kulíka afrického, dytíka afrického a 

slučici zlatou. Od března do začátku června jsem 

se naplno věnoval hnízdícím čejkám na 

Českobudějovicku a Písecku v projeku M. E. 

Šálka. Mapoval jsem hnízdní výskyt čejky 

chocholaté v oblasti PO Českobudějovické 

rybníky a přilehlém okolí. Sledovali jsme řadu 

parametrŧ na více neţ 130 čejčích hnízdech. Také 

jsme zajišťovali přímou ochranu hnízd v oranici 

před zničením zemědělskou technikou. Během 

sezóny jsem okrouţkoval 3 dospělé čejky a 8 

pulátek. Díky vlhkému jaru, vyšší sněhové 

pokrývce a následnému dlouhodobému podmáčení 

polí byl rok 2010 pro čejku i jiné bahňáky velmi 

úspěšný. Vodouš rudonohý v PO 

Českobudějovické rybníky hnízdil v počtu 7-12 

párŧ převáţně v podmáčených polních kulturách a 

vlhkých loukách. Břehouš černoocasý ve stejných 

biotopech hnízdil ve sledované oblasti v počtu 2-3 

párŧ. Od poloviny června jsme s Mirkem Ešusem 

Šálkem a Hynkem Matušíkem čtyři týdny hledali 

jespáka lţícozobého na Čukotce v Anadyrském 

zálivu. Naše snaha byla korunována úspěchem a 

kromě zmíněného asijského klenotu jsme měli 

moţnost mimo jiné shlédnout řadu dalších našinci 

málo známých druhŧ bahňákŧ (viz samostatný 

příspěvek tohoto zpravodaje). V prŧběhu léta a na 
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podzim jsem se věnoval příleţitostnému 

pozorování bahňákŧ, připravování podzimní 

členské schŧze, sestavování našeho zpravodaje 

Vanellus 5 a k závěru roku bilancování, 

sepisování článkŧ a urgování členŧ SVOB 

ohledně zasílání tohoročních zpráv.  

Petr Líbenek 

 Má činnost se skládala pouze 

z příleţitostných pozorování. V srpnu jsem byl v 

rámci rodinné dovolené u Nesiderského jezera z 

rakouské strany  a u jezera Tisca, a v Hortobágy, 

kde jsou krásná místa s mnoţstvím bahńákŧ. V 

listopadu jsem byl v rámci rodinné dovolené v 

Andalusii na pobřeţí středozemního moře u 

Huelvy a v NP Coto Donana, a na některých 

vnitrozemských ptačích lokalitách. Zde jsou také 

krásné ptačí lokality – v dubnu tam pojedu znovu 

a popojedeme i na portugalské pobřeţí Atlantiku. 

Jirka Malina 

 V roce 2010 jsem se bohuţel bahňákŧm 

věnoval hlavně z pracovních dŧvodŧ velmi málo. 

Poprvé po dlouhých letech jsem během jara 

neviděl ani jedno čejčí hnízdo nebo kuřátko a na 

čejkách jsem byl vlastně cíleně jen dvakrát a to na 

konci února a v polovině března. Na našich 

projektech jsem se tudíţ podílel velmi omezeně, 

prakticky jsem zaslal jen několik málo pozorování 

do databáze Michalovi a přílet čejek Honzovi. 

Doufám, ţe v letošním roce budu mít více času i 

energie na aktivity v terénu. 

Hynek Matušík 

 Moje zpráva o činnosti je opět jiţ tradičně 

velmi chudobná. Zúčastnil jsem se členské schŧze 

v Luţnici na Hamru. Výzkumu bahňákŧ jsem se 

věnoval jen na zahraniční expedici na Čukotku v 

okolí Anadyru. Snad jsem byl alespoň trochu 

platným pomocníkem Mirkovi Šálkovi a Vojtovi 

Kubelkovi na této akci při plošném monitorování 

bahňákŧ. Viděl jsem zde spoustu pro mě nových 

druhŧ ptákŧ, k jejichţ určení pomáhal zejména 

klíč Bird of East Asia, jehoţ autorem je Mark 

Brazil. Přestoţe druhově je tato severská oblast 

poměrně chudá, na bahňáky je ovšem 

neskutečným rájem. Moje dravčařské srdce 

potěšila četná hnízda kání rousných s mláďaty a 

dvě hnízda sokolŧ stěhovavých. V roce 2010 jsem 

pokračoval také v práci dravčařské skupiny 

zejména v ptačí oblasti Soutok. Protoţe Čukotka 

byla termínově shodná s obdobím krouţkování 

mláďat luňákŧ, označil jsem pouze 7 luňákŧ 

červených na třech hnízdech. 

Jindřich Mikeš 

 Celý rok 2010 jako jiţ tradičně ovlivnil 

nedostatek času s ohledem na pracovní zatíţení. 

Převáţná většina činnosti byla v prŧběhu celého 

roku prováděna ve spolupráci s Pavlem Ondrou. 

Hlavním těţištěm  bylo sledování a snaha o 

zajištění optimálního managementu jedné malé 

lokality nacházející se ve východní části 

znojemského okresu. Nutno podotknout, ţe toto se 

podařilo jen s ohledem na velmi vstřícný postoj 

majitele a provozovatele lokality, se kterým jsme 

ve stálém kontaktu. Celá lokalita je s ohledem na 

velikost velmi zranitelná. V roce 2010 se nám s 

Pavlem Ondrou podařilo prokázat na této lokalitě 

úspěšné vyhnízdění jednoho páru vodoušŧ 

rudonohých s úspěšným odchováním všech 4 

mláďat. Obdobně úspěšné zde bylo i vyhnízdění 

zatím asi největšího počtu párŧ čejek 

chocholatých a to i přes značné kolísání vodní 

hladiny v dŧsledku opakovaných přívalových 

dešťŧ. Lokalita je velmi zajímavá i v době tahu, 

kdy se zde mimo jiţ uváděné druhy z 

předcházejících období delší dobu zdrţovali 4 

břehouši černoocasí, větší počet kolih velkých, 

kulíkŧ bledých a Pavlem Ondrou byl objeven i 

jespáček ploskozobý. V letošním roce máme v 

plánu lokalitu opakovaně sledovat a pokusit se 

alespoň částečně omezit veškeré rušivé aktivity 

alespoň v době hnízdění. Podrobnější informace 

určitě poskytne Pavel Ondra spolu s bohatou 

fotodokumentací. 
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Roman Muláček 

      V roce 2010 jsem se věnoval zejména příletu a 

prŧtahu bahňákŧ na Březnicku a Blatensku. 

V tomto směru byl asi nejpŧsobivější masivní 

prŧtah čejky chocholaté ve dnech 20.-21.3. Na 10 

lokalitách sečteno cca 2000 ex. Mezi čejkami byli 

na některých lokalitách i jejich pravidelní 

souputníci kulíci zlatí a jespáci bojovní a také 

jeden břehouš černoocasý, který mě zvláště 

potěšil. I v tomto roce jsem pravidelně 

monitoroval prŧtah bahňákŧ na Horčápském 

rybníce, ale v letošním roce se zde ţádný 

vzácnější druh neobjevil. V jarním období jsou 

pravidelně loveny rybníky Podtisovský, Nový u 

Zlíva a Ohradzský a ani zde se neobjevila ţádná 

zvláštnost. V podzimním období bývá 

nejatraktivnější lokalitou rybník Starý u 

Tchořovic, ale bohuţel v letošním roce po 

vydatných sráţkách v letním období byl rybník 

dlouho na vysoké vodě a výlov se uskutečnil aţ na 

konci září, takţe i zde byl prŧtah slabý. Druhá 

významná lokalita je rybník Labuť (108 ha), který 

je loven jednou za 2 roky a výlov se uskutečnil 

právě v tomto roce. Zde se 17.10. objevili 3 kulíci 

bledí a jeden břehouš rudý, takţe toto byla moje 

nejhodnotnější pozorování v oblasti v tomto roce. 

       Další mou činností byl monitoring hnízdních 

populací čejky chocholaté a kulíka říčního na 

Březnicku. Bohuţel u čejky pokračoval sestupný 

trend početnosti započatý jiţ v minulém roce. 

Bylo zjištěno pouze 18 tokajících samečkŧ na 7 

lokalitách. Ubyla další lokalita pravidelného 

hnízdního výskytu a na některých lokalitách, kde 

byly čejky přitomny, určitě k hnízdění nedošlo. 

Ani na nejvíce sledované lokalitě Pod Bohdalci 

v k.ú. Hudčice/Slavětín, kde byly podle mého 

názoru ideální podmínky pro hnízdění (oraniště aţ 

do konce dubna, několik podmáčených ploch, 

přilehlá zamokřená louka), zřejmě nedošlo 

k vyvedení mláďat, přestoţe zde byly čejky 

přítomny od března aţ do června. Příčiny mi 

nejsou jasné. Kulík říční zde hnízdil v počtu 1-2 

p.+ 1p. tradičně u rybníka Ohradzský a 1p. 

v areálu skládky komunálního odpadu Chrást. 

Úspěšnost hnízdění mi však není známa. 

Zajímavostí je jiţ min. 3. rokem hnízdění tohoto 

druhu na nakládkovém dvoře firmy Leifheit s.r.o. 

v Blatné. V letošním roce pozorováni 4 pull. a 

tento druh je zřejmě v současné době 

nejpřízpŧsobívější hnízdič ze skupiny bahňákŧ 

pravidelně hnízdících v ČR. 

       Dále jsem prováděl monitoring vhodných 

hnízdních biotopŧ bekasiny otavní. Sledovány 

byly 4 lokality a na jedné z nich byl 11.7. kolem 

20:00 pozorován tokající sameček . Jiţ 30.6.2009 

zde byl vyplašen 1 ex. a tokající samec pozorován 

jiţ v minulosti (Bartoň in verb.). Otázkou zŧstává 

přítomnost samice. Asi 2 km odtud se nachází 

poměrně rozsáhlá, výrazně zamokřená louka, která 

se v posledních letech kosí aţ na přelomu června a 

července a letos na přelomu srpna a září zde bylo 

vyplašeno aţ 7ex. bekasiny, takţe je moţné, ţe by 

zde mohly zahnízdit. 

       Také jsem podnikl několik cest za bahňáky. 

V tomto roce jsem navštívil 2x vodní nádrţ 

Rozkoš, Českobudějovicko a NP Hortobágy. Zde 

jsem při ranní prohlídce jezera Tizsa-to vyplašil 

pravděpodobně ouhorlíka černokřídlého, ale ţádný 

doklad bohuţel nemám. Nejlepším záţitkem tak 

zŧstává návštěva Kutnohorska, kde se 20.11. 

promenádoval lyskonoh ploskozobý. M. Kavkovi 

se ho podařilo i odchytit. 

Martina Nacházelová 

 V roce 2010 jsem hlavně na jaře jezdila 

pozorovat bahňáky na rŧzné lokality v rŧzných 

částech republiky a dva víkendy strávila s Ešusem 

a dalšími členy SVOB na Písecku pozorováním 

hnízdících čejek. Byla to pro mě velmi 

obohacující činnost, kterou bych si v budoucnu 

opět ráda zopakovala – mám se ještě co učit. Pak 

ovšem kvŧli maturitě a následně čtrnáctidenní 

dovolené v Africe, která byla bohuţel tak trochu 

na úkor našich výjezdŧ v ČR, jsem se do terénu 

dostala aţ párkrát na podzim, takţe musím s lítostí 

konstatovat, ţe rok 2010 nebyl zdaleka tak bohatý 
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na bahňáky jako ty dva předchozí. Snad to letos 

bude lepší. 

Pavel Ondra 

 Zpráva o bahňákářské činnosti samostatné 

jednotky Jindra Mikeš, Pavel Ondra za rok 2010. 

 Hlavním cílem naší činnosti je jiţ řadu let 

ochrana jedné z menších lokalit na Znojemsku a 

vytváření co nejlepších podmínek pro bahňáky, 

jak potravních, tak zejména podmínek pro úspěšné 

hnízdění a vyvedení mláďat. Ve spolupráci s 

vlastníkem se nám v r. 2010 podařilo vhodnou 

manipulací s vodní hladinou dosáhnout po 

několika letech významných úspěchŧ. Patří mezi 

ně hlavně úspěšné vyhnízdění jednoho páru 

vodouše rudonohého, 2 párŧ kulíka říčního a 

nejméně 11 párŧ čejky chocholaté včetně 

vyvedení mláďat. Problémem zatím zŧstává 

ochrana lokality před rušivými vlivy. Z dalších 

činností je to sledování výskytŧ bahňákŧ na Jiţní 

Moravě, zejména v okresech Znojmo a Břeclav a 

zaznamenávání faunistických dat.   

Michal Pakandl 

 V roce 2010 jsem pozoroval bahňáky spíše 

během náhodných kontrol především na 

Českobudějovicku. Opět jsem se zaměřil 

především na oblast kolem Vltavy mezi Českými 

Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, která se 

však nezdá být pro bahňáky příliš atraktivní. Jedna 

čejka se na lokalitě s celkem vhodným prostředím 

přímo u Českých Budějovic objevila v březnu, 

později zde však jiţ ţádná čejka zjištěna nebyla. 

Poté se aţ na konci května objevily čejky na 2 

lokalitách (celkem však pouze 3 ex.), během 

června jsem čas na další kontroly bohuţel neměl, 

takţe nevím, zda k hnízdění došlo, čejky se však v 

okolí obou lokalit vyskytovaly v červenci a v 

srpnu. Hnízdní výskyt ţádného dalšího druhu jsem 

v této oblasti nezaznamenal, na tahu jsem zde 

pozoroval sluku lesní, vodouše bahenní, pisíky 

obecné a vodouše kropenaté (posledně jmenovaný 

druh byl zaznamenán i během zimování v 

polovině února). Dále jsem sledoval jedno 

hnízdiště čejek na Plzeňsku (Radobyčice), na 

začátku hnízdní sezóny se zde zdrţovaly 

minimálně 3 páry, úspěšně však vyhnízdil 

maximálně 1 pár, ani u toho však nebylo úspěšné 

hnízdění prokázáno. Na této lokalitě byl zjištěn i 1 

pár kulíkŧ říčních, hnízdění prokázáno nebylo. 

Ostatní lokality jsem navštěvoval pouze náhodně. 

Zajímavější pozorování jsou uvedena v rubrice 

Faunistická pozorování. Kromě pozorování jsem 

se dále věnoval databázi pozorování bahňákŧ, v 

níţ bylo ke konci roku 2010 asi 13600 záznamŧ. 

Pozorování za rok 2010 ještě k dnešnímu dni 

(2.2.2011) nejsou úplně zpracována, počet 

záznamŧ se však zřejmě přiblíţí k 15000. 

Libor Schöpfer 

 Loňský rok se pro mne příliš nelišil od roku 

2009. V okolí mého bydliště se nevytvořily nikde 

dobré podmínky pro bahňáky a tak moje zpráva za 

rok 2010 je pouhým výpočtem faunistických 

pozorování a jeden projekt. V okolí mého bydliště 

jsem zjistil opět několik hnízdících párŧ čejek. 

Nemohl jsem se jim však dostatečně věnovat. 

Spolu s kolegou P. Rŧţkem jsme byli několikrát 

na odchytu sluk pomocí nahrávky tokajícího 

samce a dne 19. 4. jsme konečně chytili naši první 

sluku (křídlo 200 mm, zobák 73 mm, hmotnost 

285 g). Docela intenzivní tok jsme zaznamenali 

ještě 8. 7., pravděpodobně druhé hnízdění. Letos 

bychom chtěli pokoušet štěstí dál. 

       Západočeská pobočka ČSO při 

Západočeském muzeu v Plzni sledovala v roce 

2010 hnízdní rozšíření bekasiny otavní 

v Plzeňském kraji. Já jsem celý projekt podpořený 

Krajským úřadem Plzeňského kraje vedl. 

Výsledky jsou docela zajímavé a je zcela zjevné, 

ţe při velkých mapovacích akcích (např. hnízdní 

atlas) jsou bekasiny přehlíţeny a jejich stavy 

podhodnocovány. Celkově je moţno říci, ţe 

zejména v podhŧří Českého lesa a Šumavy hnízdí 

desítky párŧ bekasin, zejména na pastvinách 

s prameništi. Celkový odhad velikosti populace je 
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pro Plzeňský kraj 100-150 párŧ, coţ jsme před 

začátkem akce nečekali. Viz téţ podrobnější 

příspěvek do Vanellusu 6. Nekrouţkoval jsem nic, 

sluku krouţkoval kolega. 

Jiří Sviečka  

 Během roku 2010 jsem okrouţkoval celkem 

676 ex. bahňákŧ, v ČR 325 ex. a 351 ex. na 

Slovensku. Pokusím se něco sespat i o odchytech 

bahňákŧ u nás. 

Miroslav Ešus Šálek 

 V roce 2010 jsem sledoval tradičně čejky na 

Písecku. Populace byla vcelku vydatná, bylo 

nalezeno více neţ 100 hnízd (ve spolupráci s 

kolegy, zejména V. Štorek a V. Kubelka), takţe 

byla pozornost věnována hlavně posuzování 

krypse, z čehoţ budou první výsledky v letošním 

roce. V létě jsem byl na Čukotce společně 

s Vojtou Kubelkou a Hynkem Matušíkem. Letos 

opět plánujeme čejkování na Písecku (viz výzva 

v tomto zpravodaji). 

Libor Ševčík 

 V roce 2010 jsem bahňáky sledoval hlavně v 

blízké lokalitě u Kladna, kde uţ druhý rok 

hnízdily čejky. Vloni je poprvé po několika letech 

objevil kamarád Jonáš Horáček. Bohuţel ani na 

jarním ani na podziním tahu se u nás v okolí 

ţádný bahňák neobjevil. Snad to bude letos lepší. 

Jinak běhěm roku jsem opět sčítal jak v zimě 

vodní ptáky, tak v létě v rámci JPSP. To je asi za 

rok 2010 vše. I kdyţ toho moc není, tak to bylo 

fajn.  :-) 

Jiří Šírek 

 V roce 2010 jsem se věnoval především 

sledování zatopených polí na střední Moravě. 

Jednalo se zejména o lokality Ivaň na 

Prostějovsku a Dub na Moravě v okrese Olomouc. 

Díky vydatným dešťŧm a také dvěma povodním 

v období květen – červen došlo k zalití značného 

území a k vytvoření ideálních podmínek pro tah i 

hnízdění bahňákŧ na řadě lokalit (Kojetín, 

Chropyně, Hruška, Záříčí atd.) Okrajově jsem se 

věnoval také sledování Záhlinických rybníkŧ a 

mokřadu Bašňov na Kroměříţsku, kde byly 

podmínky pro bahňáky také velmi dobré. Za rok 

2010 jsem pozoroval celkem 25 druhŧ bahňákŧ. 

Cenné je prokázané hnízdění minimálně 1 páru 

vodouše rudonohého u Kojetína, 1 – 2 páry tokaly 

také u Záříčí, kde jsem zaznamenal také tok 

bekasin otavních. Díky podmínkám hnízdily ve 

větší míře také čejky chocholaté a kulíci říční. 

Z vzácných migrantŧ jsem zjistil kameňáčka na 

jaře i na podzim (aţ 4 ex. spolu), břehouše rudého, 

vodouše štíhlého a jespáka rezavého. 

Milan Tichai 

 Prošel jsem terénní deník z loňského roku a 

zjišťuji, ţe pokud jsem několik předchozích let 

nazval na bahňáky slabými, pak rok 2010 byl na 

Rakovnicku téměř katastrofální - co do počtu 

druhŧ, tak i do počtu pozorování. Mám pouze 5 

pozorování čejky chocholaté (nejméně od roku 

1991) a to v období 2.3. aţ 28.10. Zaznamenaj 

jsem hnízdní výskyt na 4 lokalitách -celkem 5 

párŧ. Nutno však dodat, ţe bahňáky jsem v 

loňském roce nijak cíleně nevyhledával, jednalo se 

o náhodná pozorování během monitoringu 

rŧzných lokalit nebo jiných ptačích druhŧ. Z 

krajiny mizí však i další bahňáci – zaznamenal 

jsem pouze jediný výskyt kulíka říčního - 1 pár 

11.4. na Kolešovickém rybníku, avšak po jeho 

napuštění se jiţ 3.5. nevyskytovali. Před 10-15 

lety jsem běţně kulíky pozoroval aţ na desítce 

lokalit za sezónu! 

 Vodouše kropenatého mám také jen jedno 

pozorování z 11.4. a dva zástihy pisíka obecného, 

přičemţ aspoň ten druhý byl zajímavý co do počtu 

a biotopu - 16.5. bylo 5-6 ex. pozorováno podél 

cca 100m úseku ústí potoka do Klíčavské 

přehrady. Letos jsem ani neměl čas obejít večerní 

rejdy sluk, bohuţel. Mimo Rakovnicko jsem se 

pohyboval kolem 20. dubna na jiţní Moravě, kde 

jsem zastihl vodouše rudonohé na soutoku 
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Kyjovky s Dyjí (rakouská strana), tamtéţ vodouše 

šedé. Na Nesytu pak pisíka a hejno čejek, v poli u 

Výtopy Nesytu pár bekasin otavních. Při pobytu 

ve Walesu v září  jsem jen mlčky obdivoval hejna 

ústřičníkŧ, kulíky písečné a kolihy velké i malé na 

mořském pobřeţí. Toţ to je vše, zemědělská 

krajina Rakovnicka nabízí bahňákŧm méně a 

méně šancí na tahové zastávky, o hnízdní 

moţnosti nelze ani uvaţovat (kromě čejek a 

sluk)... Rádi bychom do budoucna v rámci našeho 

občanského sdruţení zakoupili vhodný 

zemědělský pozemek a pokusili se o obnovu 

mokřadu... 

Jakub Vlček 

 Samozřejmostí a mou největší zálibou roku 

2010 bylo shromaţďování faunistických dat. 

Hledáním a pozorováním jsem se zabýval kaţdou 

volnou chvíli a to jak v okolí Českých Budějovic, 

tak i na Moravě, kde bylo na zatopených polích 

opravdu rušno, dokonce i co se hnízdění vzácných 

bahňákŧ týká (tenkozobci u Olomouce). Celkem 

jsem tento rok v Česku pozoroval 22 druhŧ 

bahňákŧ. V projektu čejka jsem taktéţ nebyl 

neaktivní, zúčastnil jsem se akce Čejkování na 

Písecku a pomáhal jsem s monitoringem 

Českobudějovické pánve. Inicioval jsem akci 

„hledáme slučku malou (Lymnocryptes minimus) 

v okolí Českých Budějovic“, ale i přes velkou 

snahu slučku najít a odchytit jsme se museli smířit 

s negativním výsledkem. Dále jsme spolu s K. 

Chmelem navázali mezinárodní spolupráci 

s výtečným srbským ornitologem M. Scibanem a 

v rámci hledání kolihy tenkozobé jsme u města 

Melenci monitorovali po 14 dní bahňáčí i 

nebahňáčí avifaunu významné tahové lokality 

Rusanda Water. 

Aleš Vondrka 

 V bahňákářské sezóně 2010 jsem se opět 

věnoval sluce lesní v prostoru mezi Šumavskými 

Hošticemi a Vlachovo Březím. Pokusil jsem se 

ověřit výskyt pisíka obecného na horním toku 

Blanice Vodňanské, na lokalitě, kde jsem ho ještě 

před cca 10 lety pravidelně pozoroval v hnízdní 

době. Bohuţel s negativním výsledkem. Dále jsem 

pozoroval jednu zajímavou lokalitu na Volarsku, 

kde jsem zaznamenal v hnízdním období bekasinu 

otavní, sluku lesní a kulíka říčního. Bekasině 

otavní jsem se věnoval v oblasti Nových Hutí na 

Šumavě, kde jsem zaznamenal pouze 1 

teritoriálního samce a na Kvildě, kde je situace 

lepší. Na jedné z lokalit jsem zde zjistil aţ 3 

tokající samce. Bekasině otavní jsem se věnoval 

také v oblasti Českých Ţlebŧ, zde však ne za zcela 

ideálních podmínek. I přesto však výsledky dávají 

tušit, ţe se jedná o zajímavou oblast, které bych se 

rád věnoval v následující sezóně. 

Jirka Vondrka  

 V roce 2010 jsem se intenzívně zabýval 

monitoringem v PR U Vomáčkŧ u Zlivi, kontroly 

jsem prováděl v týdenním intervalu. Tato lokalita 

je zajímavá především během letního tahu a lze 

zde pozorovat i vzácné druhy nejen bahňákŧ. 

Další mou aktivitou byl, stejně jako vloni, 

monitoring PO Českobudějovické rybníky se 

zaměřením na ptactvo rybníkŧ a mokřadŧ, 

speciálně na vrubozobé. Kontroly provádím 

minimálně jednou v kaţdé dekádě měsíce. 

Jakub Vrána 

 V loňském roce jsem se bahňákŧm věnoval 

stejně jako většině dalších druhŧ ptákŧ. To 

představuje hlavně jejich pozorování na 

Svitavsku. Několik bahňákŧ bylo prezentováno i 

na výstavě ve Svitavském muzeu, kterou jsem 

pořádal spolu s kolegy. Dále jsem také 

shromaţďoval všechny faunistické údaje o této 

ptačí skupině ze Svitav a okolí. V této práci 

pokračuji i teď (mám data z let 1946-2010).  

Václav Zámečník 

 V roce 2010 jsem se podílel na dohledávání 

hnízd čejky chocholaté na Písecku za účelem 

jejich přímé ochrany. Hlavním cílem bylo ověřit, 
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zda tento model ochrany zvyšuje riziko jejich 

predace a jak je přijímán mezi zemědělci. 

Výsledky monitoringu byly mimo jiné vyuţity ke 

zpracování studie pro MŢP. Současně byl 

zpracován návrh agroenvironmentálního opatření 

na ochranu hnízdišť čejek na orné pŧdě, který byl 

představen na MZe. Projekt bude pokračovat i v 

roce 2011, kdy bude pozornost zaměřena zejména 

na přeţívání čejčích kuřat. Stejně jako v 

předchozích letech jsem sledoval hnízdní lokality 

čejek na Nechanicku (okres Hradec Králové). 

Pavel Ţďárek 

 V roce 2010 jsem koncem léta pokračoval ve 

sledování znakŧ pro určování stáří a pohlaví u 

krouţkovaných pěvcŧ. Hladina retenční části 

přehrady Rozkoš byla kvŧli opravě vývařiště pod 

přelivem dělící hráze sníţena o více neţ 4 m, coţ 

umoţnilo snadný přístup na hráz od České 

Skalice. V hnízdní době jsem pokračoval ve 

dvouletém monitoringu hnízdních populací ptákŧ 

na území "přechodně chráněné plochy" na části 

východního břehu vodní nádrţe, úkol zadán 

vedením VčP ČSO pro orgány OP. Bahňáky jsem 

během svého pobytu u přehrady registroval více 

méně náhodně a hlavně podle jejich hlasŧ. 11. 

října 2010 jsem byl pozván objeviteli (J. Vaněk a 

A. Holub), abych okrouţkoval mladého jespáka 

plavého (Tryngites subruficollis), který se tam jiţ 

asi týden zdrţoval a vzhledem ke své krotkosti byl 

dokonale fotograficky zdokumentován. Z bahňákŧ 

jsem krouţkoval jen 3 pisíky obecné, bekasinu 

otavní a vodouše bahenního. Účastnil jsem se 

demonstrace hromadného odchytu bahňákŧ na 

zatopeném poli u obce Písek u Chlumce n.C. 

(HK). 

 

Kulík říční (Charadrius dubius), kresba: Kristýna Nohejlová



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  6 

22 

Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010 

  Michal Pakandl 

Ústřičník velký 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

8.8.2010 Slavkov u Brna(VY), 1 ex.,  P. Smejkal 

16. - 17.10.2010 Opatov, r. 

Hvězda(SY), 

3 juv.  J. Mach, L. Novák, 

F.Jetmar, F. Kopecký 

 

Pisila čáponohá 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

28.3.2010 Novosedly, r. 

Dolní(CB), 

5 ex.,  J. Staněk (tentýţ den 

tamtéţ pozoroval 4 ex. 

P. Jakeš) 

8.4.2010 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

1 ex.  J. Mikeš, P. Ondra 

1.5.2010 Rakvice(BV) 2 ex.  F. Kopecký 

2.5.2010 Mutěnice, niva 

Kyjovky(HO) 

1 pár tok K. Šimeček 

19.5.2010 Rakvice(BV) 1 pár  V. Mikule 

 

 

Tenkozobec opačný 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

8.4.2010 Křenovice(CB), 2 ex. přelet V. Kubelka 

30.5. - 18.8.2010 Olomouc, Holice 1 pár úspěšné 

hnízdění 

(vyvedeni 4 

juv.) 

L. Doupal, J. Vidlař, 

J. Polčák, J. Svatoš, J. 

Havránek, J. Stříteský 

a další pozorovatelé 

18.7.2010 Hrdibořice(PV) 1 ex.  J. Grepl, L. Greplová 

16. - 24.10.2010 Pištín, r. Kníţecí(CB) 1 ex.  Z. Vondráček, J. 

Vlček, F. Marec a 

další pozorovatelé 

26.10.2010 Dívčice, r. Blatec(CB) 1 ex.  P. Albert, J. Závora 

 

Ouhorlík stepní 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

30.5.2010 Olomouc, Holice 1 ad.  L. Doupal 
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Kulík říční 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

9.3.2010 Hodonín, 

Komárovský r. u 

sádek 

1 ex.  K. Šimeček 

 

Kulík písečný 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

30.6.2010 Dubňany, r. 

Jarohněvický(HO), 

  K. Šimeček 

 

31.10. - 9.11.2010 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

  L. Greplová, J. Grepl, 

J. Šírek, Svobodovi, 

P. Shromáţdil 

 

Kulík zlatý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

20.3.2010 Ţehušice(KH) 105 ex.  M. Frencl 

5. a 9.8.2010 Dub nad 

Moravou(OL) 

1 juv.  J. Havránek, M. 

Šerek, J. Šafránek, P. 

Vojtěchovský, J. 

Grepl, L. Greplová 

7.8.2010 Ivaň(PV) 4 ex.  A. Goebel, Z. 

Abrahámek 

 

Kulík bledý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

12.8.2010 Písek(HK) 1 ad.  L. Jasso 

18.8.2010 Ivaň(PV) 1 ex.  M. Šindel 

18.8.2010 Březno(CV) 1 ad.  L. Stančo 

28.10.2010 Luţnice, r. 

Roţmberk(JH) 

12 ex.  M. Frencl 

 

20.11.2010 Tovačov, Hradecký 

r.(PR) 

3 ex.  A. Goebel, M. 

Neznámý, P. 

Svoboda, L. 

Svobodová, J. Vidlař, 

A. Vidlařová, exkurze 

MOS 

21.11.2010 Tovačov, Hradecký 

r.(PR) 

  L. Greplová, J. Grepl 
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Čejka chocholatá 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

3.3.2010 Luková, Cidlinská 

niva(HK) 

cca 700 ex.  L. Kadava 

 

17.3.2010 Valovice(MB) 500 ex.  J. Novák 

20.3.2010 Mladý Smolivec(PJ) cca 650 ex.  R. Muláček 

21.3.2010  Mirovice, Pod 

Hájem(PI) 

cca 500 ex.  R. Muláček 

8.10.2010 Olšany u 

Prostějova(PV) 

1200 ex.  J. Stříteský 

28.10.2010 Věrovany(OL) 1000 ex.  J. Vlček 

28.10.2010 Tovačov, r. 

Hradecký(PR) 

1100 ex.  J. Šafránek, A. 

Goebel, P. 

Vojtěchovský 

14.11.2010 Tovačov(PR) 1200 ex.  O. Belfín 

 

 

Jespák rezavý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

7.9.2010 Nové Veselí, r. 

Veselský(ZR) 

1 ex. 

 

 F. Kopecký 

9.9.2010 Dub nad 

Moravou(OL) 

1 ex.  Z. Chromek 

 

14. a 17.9.2010 Opatov, r. Nový(SY) 1 imm.  L. Novák, F. Jetmar 

7.0.2010 Dub nad 

Moravou(OL) 

1 ex. 1K  J. Šírek 

 

 

Jespák písečný 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

12.5.2010 Rakvice(BV) 1 ex.  J. Nacházel, P. 

Chaloupková 

30.5.2010 Olomouc, Holice 1 ad.  L. Doupal 

9.9.2010 Blatec(OL) 1 ex.  Z. Chromek 

17.9.2010 Provodov – Šonov, ú. 

n. Rozkoš(NA) 

  L. Stančo 
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Jespák malý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

11.4.2010 Krnov, Petrŧv r.(BR) 3 ad.  H. van Hattem 

1.5.2010 Svitavy, r. Lánský 1 ex.  L. Novák 

30.5.2010 Olomouc, Holice(OL) 1 ad.  L. Doupal 

6.9.2010 Ivaň(PV) 15 juv.  J. Havránek, M. Šerek 

8.9.2010 Tvaroţná Lhota(HO) 12 ex.  D. Horal, G. Čamlík, 

J. Sychra 

12.9.2010 Ivaň(PV) 13 ex.  D. Lučan 

3.11.2010 Ivaň, r. Vrkoč(BO) 2 ex.  T. Kněţíček 

 

 

Jespák šedý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

28.3.2010 Blučina(BO) 1 ex.  D. Horal, J. Sychra 

8.10.2010 Svatobořice – 

Mistřín(HO) 

1 juv. 

 

 K. Šimeček 

 

Jespák křivozobý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

4.5.2010 Lanţhot(BV) 1 ex.  R. Doleţal 

13.7.2010 Hrdibořice(PV) 1 ex.  J. Stříteský, M. Krist 

11.11.2010 Lešná, Choryňské 

r.(VS) 

1 ex.  J. Havránek 

 

 

Jespák obecný 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

17.10.2010 Luţnice, r. 

Roţmberk(JH) 

min. 65 ex.  M. Frencl 

 

 

Jespáček ploskozobý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

9. a 10.9.2010 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

1 ex.  J. Mikeš, P. Ondra 
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Jespák bojovný 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

18.4.2010 Záříčí(KM) 90 ex.  J. Šírek 

30.4.2010 Jaroslavice, 

Výtaţníky(ZN) 

cca 230 ex.  P. Šrámek 

 

2.5.2010 Mutěnice, niva 

Kyjovky(HO) 

min. 150 F  K. Šimeček 

5.5.2010 Lanţhot(BV) min. 85 ex.  D. Horal, P. Heralt, J. 

Kment 

24.6.2010 Hrdibořice(PV) 8 M  J. Vlček 

28.6.2010 Hruška(PV) 2 M  J. Šírek 

28.6.2010 Ivaň(PV) 3 M  J. Šírek 

30.6.2010 Hrušovany nad 

Jevišovkou(CB) 

3 M  J. Mikeš, P. Ondra 

24.8.2010 Ivaň(PV) cca 40 ex.  P. Shromáţdil 

24.8.2010 Tvaroţná Lhota(HO) min. 35 ex.  D. Horal, B. Jagoš 

18.11.2010 Sedlec, r. Nesyt(BV) 4 ex.  D. Horal 

27.11.2010 Pohořelice, r. 

Novoveský(BO) 

1 ex.  R. Doleţal 

 

 

Slučka malá 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

2.-3.5.2010 Nové Veselí, r. 

Veselský(ZR) 

1 ex.  T. Kněţíček, M. 

Suchý 

20.12.2010 Březová(UH) 1 ex.  Z. Piro 

 

Bekasina otavní 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

28.3.2010 Libavá - Čermná(OL) 1M  tok J. Stříteský 

6.4.2010 Nová Pec, Ţelnavské 

tŧně(PT) 

1M hlas  M. Frencl 

7.4.2010 Dobrá na Šumavě(PT) 1M hlas  M. Frencl 

11.4.2010 Blučina(BO) 1 ex. tok D. Horal 

15.4.2010 Zliv, U Vomáčkŧ(CB) 2 ad. tok I. Prŧša 

24.4.2010 Lhota, r. 

Záblatský(CB) 

1M tok L. Viktora 

27.4.2010 Zliv, U Vomáčkŧ(CB) 3M  tok J. Bureš 
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2.5.2010 Horusice, Ruda(TA) 1 ad.  R. Lučan, M. 

Kubešová a další 

pozorovatelé 

5.7.2010 obora Soutok(BV) 3 ex. 1 ex. mečení T. Telenský, A. 

Rulfová 

11.7.2010 Slavětín, louka u 

Trnkovce(PB) 

1M  tok R. Muláček 

22.8.2010 Munice(CB), 83 ex.  J. a A. Vondrkovi 

25.8.2010 Olomouc, Nemilany min. 200 ex.  D. Lučan 

29.8.2010 Olomouc – Nový 

Dvŧr 

55 ex. tamtéţ 3.9. 

65 ex. a 3.10. 

52 ex. 

L. Doupal 

20.9.2010 Zlonín(PY) min. 80 ex. 14 ex. 

chyceno a 

krouţkováno 

R. Lučan 

8.10.2010 Zlonín(PY) 80 ex.  R. Lučan 

12. a 29.12.2010 Sedmihorky(SM) 1 ex.  V. Šťastný 

 

Bekasina větší 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

14.8.2010 Zliv, U Vomáčkŧ(CB)   J. Vondrka 

 

Sluka lesní 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

3.3.2010 Vrdy(Zbraslav)(KH) 1 ad.  J. Hašek 

24.3.2010 Hory Matky Boţí(KT), 3 ex. tok M. Brejška 

28.3.2010 Libavá – Čermná(OL) 3M tok J. Stříteský 

18.4.2010 Horní Kamenice(DO) 3 ex. tok L. Schröpfer, P. 

Rŧţek 

20.4.2010 Klepáčov, NPR 

Skřítek(SU) 

asi 3M tok J. Beran, J. Beranová 

19.6.2010 Libavá – 

Čermná/Milovany(OL) 

4M tok J. Stříteský 

6.11.2010 Drahenice(PB) 1 ex.  R. Muláček 

24.11.2010 Petrovice(RA) 1 ad.  L. Huml 

27.11.2010 Praha 8 – Kobylisy 

(Na Šutce) 

1 ex. proletěl mezi 

domy 

J. Flousek 
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Břehouš černoocasý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

20.3.2010 Mladý Smolivec(PJ) 1 ex.  R. Muláček 

2.4.2010 Jaroslavické 

rybníky(ZN) 

2 ad.  V. Škorpíková, D. 

Horal 

4. - 28.4.2010 Sedlec, r. 

Mlýnský(CB) 

2 – 7 ex.  F. Marec, K. Sahara, 

J. Nacházel, M. 

Nacházelová, J. 

Závora a další 

20.- 29.4.2010 Záhlinice(KM) 1 – 3 ex.  J. Novák, R. Lučan, 

R. Holiš, A. Goebel, 

P. Vojtěchovský 

1.6.2010 Pištín, louka u r. 

Volešek(CB) 

1M hlídkuje V. Kubelka 

2.6.2010 Munice(CB) 1 pár M varuje V. Kubelka 

5.- 8.8.2010 Ivaň(PV) 2 ex.  J. Havránek, M. 

Šerek, P. Shromáţdil, 

Z. Chromek 

12.8.- 6.9.2010 Dub nad 

Moravou(OL) 

1 – 3 ex.  J. Šafránek, P. 

Moutelík, P. Palčej, 

M. Balková, L. Fuit, 

A. Goebel a další 

18.8.2010 Rakvice(BV) 1 ex.  L. Novák, J. Mach 

24.8.2010 Ivaň(PV) 3 ad.  P. Shromáţdil 

25.8.2010 Ivaň(PV) 4 ex.  D. Lučan 

30.8. - 21.9.2010 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

1 - 5 ex.  P. Ondra 

 

9.9.2010 Nové Veselí, r. 

Veselský(ZR) 

3 ex.  P. Palčej 

 

10.9.2010 r. Dehtář(CB) 1 ex.  J. Závora 

30.9. a 7.10.2010 Rakvice, 

Trkmanec(BV) 

1 ex.  J. Mikeš, P. Ondra 

 

 

Břehouš rudý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

10.9.2010 Nové Veselí(ZR) 1 ex.  L. Stančo 

12.9. - 9.10.2010 Rakvice(BV) 1 juv.  R. Doleţal, J. Mikeš, 

P. Ondra 

14.9.2010 Ivaň(PV) 1 juv.  J. Šírek 

22.9.2010 Provodov – Šonov, ú. 

n. Rozkoš(NA) 

2 ex.  L. Stančo 
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2. - 4.10.2010 Opava, Pusté 

Jakartice, 

1 ex.  J. Stančo, L. Stančo, 

M. Šindel, M. 

Miškovský, M. Šerek, 

D. Boucný 

17.10.2010 Myštice, r. Labuť(ST) 1 ex.  R. Muláček 

 

Koliha malá 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1. a 2.5.2010 Tovačov(PR) 3 ex.  A. Goebel, J. 

Šafránek, M. 

Neznámý, M. Fojtík, 

L. Doupal, exkurze 

MOS 

9.5.2010 Metly(ST) 1 ex.  J. Švihovec, L. Lešák 

2.7.2010 Vyšehořovice(PY) 1 ex.  J. Stančo 

18.7.2010 Mutěnice(HO) 1 ex.  K. Šimeček 

25.8.- 25.9.2010 Ivaň(PV) vícekrát 

pozorován 1 

ex. 

 D. Lučan, P. 

Shromáţdil, J. Vlček, 

J. Šírek, J. Novák 

 

Koliha velká 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

12.5.2010 Rakvice(BV) 1 ex.  J. Nacházel, P. 

Chaloupková 

16.5.2010 Dívčice, r. Velké 

Nákří(CB) 

15 ex. přelet J. Vondrka 

 

17.6.2010 Peč(JH) 1 ex.  S. Skořepa 

10.8.2010 Mackovice(ZN) 12 ex.  V. Škorpíková 

14.8.2010 Pištín(CB) 13 ex.  J. Závora 

17.8.2010 Pištín(CB) 14 ex.  J. Pykal, J. Závora, H. 

Bednářová 

22.8.2010 Zliv(CB) 18 ex.  J. a A. Vondrkovi 

31.8.2010 Zliv(CB) 17 ex.  M. Frencl 

16. - 18.9.2010 Zliv, r. Jaderný(CB) 15 ex.  Z. Vondráček, P. 

Albert, M. Pakandl 

23.9.2010 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

12 ex.  P. Ondra 

 

3.10.2010 Novosedly, r. 

Oblanov(CB) 

11 ex.  J. Havlíček, V. 

Kubelka, M. Čech a 

další pozorovatelé 

15.10.2010 Plástovice(CB) 11 ex.  M. Frencl 
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16.10.2010 Pištín, r. Kníţecí(CB) 11 ex.  Z. Vondráček, Mrlík, 

Pelikán, Váňa, 

Vnouček, Vařejka 

27.11.2010 Pohořelice, r. 

Novoveský(BO) 

13 ex.  R. Doleţal 

 

Další pozorování kolihy velké na Moravě: 

střední Morava: 

na střední Moravě se v roce 2010 díky častým sráţkám vytvořily vhodné podmínky pro výskyt bahňákŧ, 

kterých vyuţily i kolihy velké. Vyskytovaly se hlavně v létě a na podzim v poměrně vysokých počtech na 

více lokalitách: 

Ivaň(PV):  

1.8. 4 ex.(P. Shromáţdil), od tohoto data víceméně pravidelně aţ do 25.9. (3 ex., D. Lučan); nejvyšší 

zaznamenaný počet – 21.9. 19 ex. (A. Goebel, P. Vojtěchovský) 

Dub nad Moravou(OL):  

8.8. 1 ex.(L. Greplová, J. Grepl) od tohoto data víceméně pravidelně do 15.10. (1 ex., D. Boucný), poté aţ 

20. a 21.11. 5 ex. (A. Goebel, M. Neznámý, P. Svoboda, L. Svobodová, J. Vidlař, A. Vidlařová, L. 

Greplová, J. Grepl, exkurze MOS); nejvyšší zaznamenaný počet – 11.10. 32 ex.(Z. Chromek) 

Biskupice(PV):  

16.10.2010 17 ex., P. Shromáţdil 

Tovačov(PR):  

27.10. 15 ex.(O. Belfín), poté pravidelně do 21.11. (7 ex., L. Greplová, J. Grepl), maximální počet 20.11. 

- 28 ex. (A. Goebel, M. Neznámý, P. Svoboda, L. Svobodová, J. Vidlař, A. Vidlařová, exkurze MOS) 

Strukov(OL):  

24.10. 1 ex., J. Vidlař, A. Vidlařová, pak 2.11. 13 ex. a 5.11. 15 ex.(J. Vidlař); 

jednotliví ptáci byli pozorováni i na jiných lokalitách na střední Moravě 

 

Vodouš tmavý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

20.3.2010 Dolní Bučice(KH) 2 ex.  J. Hašek, R. Hašek 

18.6.2010 Kyselovice(KM) 3 ad.  ve svatebním 

šatu 

J. Šírek 

14.10.2010 Hlohovec, r. 

Hlohovecký(BV) 

66 ex.  D. Horal, V. Riedl 

 

13.11.2010 Rakvice, PR 

Trkmanec(BV) 

1 ex.  Z. Hubálek 

 

 

Vodouš rudonohý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

28.3.2010 Blučina(BO) 2 páry tok + 

min. 1 další 

ex. 

 D. Horal, J. Sychra 
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8.4.2010 Blučina(BO) 2 – 3 páry  D. Horal, J. Sychra 

20.4.2010 Záhlinice(KM) 4 ex. tok R. Lučan 

24.4.2010 Maletice(PI) 1 pár tok přelet 

směrem na 

mokřinu k 

Selibovu 

V. Kubelka, M. Šálek 

 

27.4.2010 Zbudovská Blata – 

Vomáčka(CB) 

2 páry obhajování 

teritoria, 

tamtéţ 21.5. 

2 páry 

varování 

J. Bureš 

duben 2010 Vodňany, r. 

Dřemlinský(ST) 

1 pár tok, varování V. Kubelka, V. Štorek 

 

9.5.2010 Křenovice(CB) 1 pár tok V. Kubelka 

15.5.2010 Raţické louky(PI) 1 ex.  tok M. Frencl 

1.6.2010 Pištín, louka u r. 

Volešek(CB) 

4 ex.  V. Kubelka 

 

2.6.2010 Zavadilka(CB) 1 pár  tok V. Kubelka 

18.6.2010 Dívčice, pole směrem 

k MAPE(CB) 

2 páry  I. Prŧša 

 

25.6.2010 Zbudov(CB) 1 pár + 2 

juv., 

 M. Podlahová 

 

duben – červen 

2010 

PO Českobudějovické 

rybníky(CB) 

celkem 7 – 

12 hnízdících 

párŧ, 

 V. Kubelka 

 

duben – červenec 

2010 

Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN), 

úspěšné 

hnízdění 1 

páru, 

vyvedena 4 

juv., 

P. Ondra, J. Mikeš 

 

18.7.2010 Čejkovice, sádky(CB) 1 ad. + 1 juv.  V. Kubelka 

3.8.2010 Suché louky u 

Kojetína(PR) 

5 ex., na lokalitě 

vyhnízdil 1 

pár 

J. Šírek 

 

Vodouš štíhlý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

11. - 13.4.2010 Záhlinice(KM) 1 ex.  P. Shromáţdil, R. 

Holiš, J. Havránek 

24.4.2010 Záhlinice(KM) 1 ex.  P. Shromáţdil 

27.7.2010 Ivaň(PV) 1 ex.  J. Šírek 

4. a 5.8.2010 Olomouc, Holice 1 ex.  L. Doupal, J. 

Havránek, M. Šerek 
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5.8.2010 Ivaň(PV) 2 ex.  J. Šafránek, P. 

Vojtěchovský 

13.8.2010 Ivaň(PV) 1 ex.  J. Novák 

 

Vodouš šedý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

25.6.2010 Zbudov(CB) 2 ex.  M. Podlahová 

28.6.2010 Hruška(PV) 3 ex.  J. Šírek 

28.6.2010 Ivaň(PV) 3 ex.  J. Šírek 

18.11.2010 Sedlec, r. Nesyt(BV) 5 ex.  D. Horal 

 

Vodouš kropenatý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

18.2.2010 České Budějovice, 

Suchomel 

1 ex.  M. Pakandl 

28.12.2010 Dubňany, Nálezný 

r.(HO) 

1 ex.  O. Ryška 

 

28.12.2010 Baţantnice u 

Dubňan(HO) 

1 ex.  O. Ryška 

 

 

Vodouš bahenní 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

20.3.2010 Dolní Bučice(KH) 1 ad.  J. Hašek, R. Hašek 

1.5.2010 Jistebník, r. 

Prosňák(NJ) 

75 ex.  Z. Chromek 

 

1.5.2010 Novosedly, r. 

Dolní(CB) 

62 ex.  J. Havlíček 

 

2.5.2010 Nové Veselí, r. 

Veselský(ZR) 

80 ex.  T. Kněţíček, M. 

Suchý 

3.6.2010 Sedlčánky(PY), 2 ex.  M. Jelínek 

10.7.2010 Stříţovice(KM) 160 ex. tamtéţ 17. a 

18.7. min. 

100 ex. 

P. Shromáţdil 

 

16.8.2010 Těšetice(OL) 80 – 100 ex.  J. Stříteský 

8.10.2010 Záhlinice(KM) 1 ex.  P. Mezulian, J. 

Mezulian 
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Pisík obecný 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

21.3.2010 pole mezi Dasným a 

Vrbenskými r.(CB) 

3 ex.  F. Marec 

 

23.3.2010 Vliněves, Baraba(ME) 1 ex.  V. Toman 

25.3.2010 Záhlinice(KM) 4 ex.  J. Novák 

26.3.2010 Záhlinice(KM) 8 ex.  A. Goebel 

29.4.2010 Tovačov, Hradecký 

r.(PR) 

18 ex.  A Goebel, P. 

Vojtěchovský 

5.8.2010 Hlohovec, r. 

Hlohovecký (BV) 

22 ex.  J. Šírek 

 

11.11.2010 Praha – Komořany, ř. 

Vltava 

1 ex.  M. Jelínek 

 

15.11.2010 Albrechtičky, 

Kotvice(NJ) 

1 ex.  Z. Chromek 

 

17.11.2010 Tovačov, Hradecký 

r.(PR) 

1 ex.  K. Ševčíková, J. 

Ševčík 

 

 

Kameňáček pestrý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

1.5.2010 Záhlinice(KM) 1 ex.  J. Šírek, P. 

Shromáţdil, R. 

Doleţal, J. Novák 

1.5.2010 Tovačov, Hradecký 

r.(PR) 

1 ex.  A. Goebel, J. 

Šafránek, M. 

Neznámý, M. Fojtík, 

J. Kačírková, exkurze 

MOS 

24.8.2010 Tvaroţná Lhota(HO) 1 juv.  D. Horal, B. Jagoš 

5. - 25.9.2010 Dub nad 

Moravou(OL) 

1 – 4 ex.  D. Lučan, Z. 

Abrahámek, A. 

Goebel, J. Šafránek, J. 

Šírek, M. Šindel a 

další pozorovatelé 

10.9.2010 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

1 ex. tamtéţ 14.9. 

2 ex. 

P. Ondra, J. Mikeš 

 

17.9.2010 Provodov – Šonov, ú. 

n. Rozkoš(NA) 

1 ex.  L. Stančo 

2.10.2010 Svatobořice – 

Mistřín(HO) 

1 ad.  K. Šimeček 
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Lyskonoh úzkozobý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

9.8.2010 Matrovice, 

Březno(MB) 

2 ex.  J. Šifta, K. Broulík 

 

20 a 21.8.2010 Opava, 

Vávrovice(OP) 

1 juv.  M. Miškovský, M. 

Šindel 

 

20.8.2010 Provodov – Šonov, ú. 

n. Rozkoš(NA) 

1 ex.  L. Stančo, L. Jasso 

 

21.8.2010 Hrušovany nad 

Jevišovkou(ZN) 

1 ex.  M. Stehlík 

 

5.9.2010 Dub nad 

Moravou(OL) 

2 juv.  D. Lučan, Z. 

Abrahámek, A. 

Goebel, J. Šafránek 

 

Lyskonoh ploskozobý 

datum místo pozorování počet poznámka pozorovatel 

24.10.2010 Šumvald, r. 

Hrubý(OL) 

1 ad.  J. Vidlař, A. 

Vidlařová 

 

 
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Norsko 2009, foto: Vojta Kubelka 
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Kroužkování bahňáků v ČR v roce 2009 

  Jaroslav Cepák 

       Celkem bylo v roce 2009 okrouţkováno na 

území České republiky 489 jedincŧ 17 druhŧ 

bahňákŧ. Po roce 2004, kdy bylo okrouţkováno 

pouhých 418 bahňákŧ, se tak jedná o druhý 

nejniţší počet od roku 1962 (viz obr. 1). Opravdu 

alarmující jsou především počty označených 

jedincŧ nejhojněji hnízdících druhŧ – u kulíka 

říčního představuje 29 ptákŧ nejniţší číslo od roku 

1965, u čejky chocholaté je pak 77 ptákŧ dokonce 

nejméně od roku 1949! Za samostatnou zmínku 

rozhodně stojí 13 kolih velkých označených na 

Českobudějovicku a především 2 kulící zlatí 

označení na Uherskohradišťsku (4. a. 5. jedinec 

tohoto druhu označený krouţkem N. MUSEUM 

PRAHA). Databázi zpětných hlášení obohatil 

první záznam (kontrolní odchyt) kolihy velké a 2. 

nález slučky malé ze Španělska. Pouhých 5 

evidovaných hlášení je ale daleko za počty 

získávanými v 70. a 80. letech. Na krouţkování se 

podílelo celkem 57 krouţkovatelŧ, ale pouze čtyři 

z nich jsou členy  SVOB (okrouţkovali pouhých 

29 bahňákŧ, tj. 6 % z celkového počtu). 

Nejaktivnějším krouţkovatelem byl Vilém 

Vyhnálek, který označil 167 ex. 11 druhŧ, tj. 

třetinu všech bahňákŧ okrouţkovaných v roce 

2009! 

 

 

Zpětná hlášení získaná v roce 2009 

Čejka chocholatá Vanellus vanellus 

H   90683    (pullus)         

21.06.1995  Bohuslavice (OP), Polášek Zdeněk                               49.57N    18.08E 

11.04.2009  Kozmice  (OP), Boucný Luděk                                       49.55N    18.09E 

                      číslo krouţku odečteno z fotografie, 4 km, 5043 dní 

Slučka malá Lymnocryptes minimus 

ZA  9139      (full-grown)    

09.10.2009  Dublovice (PB), Veselý Josef        49.40Nhh14.22E                                                                                         

08.12.2009  Usurbil, Španělsko                         43.16N    2.03W 

                      ulovena, 1443 km, 60 dní 

Bekasina otavní Gallinago gallinago 

K   433925    (+ 1. rok)         

28.08.2009   Rakvice (BV), Vyhnálek Vilém    48.51N    16.49E 

22.11.2009   Precenicco, Itálie                                  45.47N    13.04E 

                       ulovena, 443 km, 86 dní 
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Sluka lesní Scolopax rusticola 

H  122094    (full-grown) 

25.11.2008      Doubravka (PM), Makoň Karel                                 49.45N    13.25E 

13.12.2009      Morisel, Francie                                                           49.46N     2.28E 

            střelena, 787 km, 383 dní 

Koliha velká  Numenius arquata 

D  127533    (full-grown) 

18.08.2007      Plástovice  (CB), Dalík Petr                                       49.04N    14.18E 

25.08.2009      Pašice (CB), Zicha František                                     49.04N    14.20E 

                           kontrolní odchyt, 1 km, 738 dní 

  

Přehled druhů a počty ex. (pull./ostatní, celkem) bahňáků okroužkovaných jednotlivými 

kroužkovateli v roce 2009 (tučně jsou zvýrazněni členové SVOB) 

Kulík říční (13/16, 29) 

Bulla M. 0/1, Cepák J. 0/1, Červa L. 0/1, Čejka J. 6/2, Čihák K. 3/0, Chytil J. 3/0, Jelínek J. 0/1, Mráz J. 

0/1, Šifta J. 1/0, Vyhnálek V. 0/8, Zicha F. 0/1 

Kulík zlatý (0/2, 2) 

Pavelčík P. 0/1, Sviečka J. 0/1 

Čejka chocholatá (67/10, 77) 

Brandejský M. 6/0, Bulla M. 3/3, Čejka J. 2/0, Hartl J. 3/0, Horák J. 5/0, Chaloupek R. 1/0, Chytil J. 1/0, 

Jahelka J. 3/0, Kavka M. 4/0, Křiţka J. 2/0, Kovář V. 1/0, Kubenka A. 2/0, Malina J. 1/0, Maton K. 1/0, 

Moudrý Z. 0/1, Pavelčík P. 0/2, Petera 4/0, Rusek K. 13/0, Sviečka J. 3/4, Šimek J. 3/0, Vitovský J. 4/0, 

Zajíc J. 5/0  

Jespák malý (0/2, 2) 

Jelínek J. 0/1, Vyhnálek V. 0/1 

Jespák šedý (0/1, 1) 

Jelínek J. 0/1 

Jespák obecný (0/17, 17) 

Chytil J. 0/2, Moudrý Z. 0/5, Vyhnálek V. 0/3, Zicha F. 0/7 

Jespák bojovný (0/20 ,20) 

Jelínek J.  0/1, Kučera K. 0/1, Moudrý Z. 0/4, Sviečka J. 0/3, Vyhnálek V. 0/9, Zicha F. 0/2  
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Slučka malá (0/16 ,16) 

Baloun Z. 0/1, Bartoníček J. 0/1, Jelínek M. 0/1, Kavka M. 0/2, Moudrý Z. 0/4, Mráz J. 0/1, Veselý J. 0/2, 

Zicha F. 0/4 

Bekasina otavní (0/170, 170) 

Dalík P. 0/1, Homolka P. 0/1, Jelínek V. 0/1, Kavka M. 0/5, Křivský J. 0/3, Kolman P. 0/1, Kučera K. 

0/14, Moudrý Z. 0/14, Mráz J. 0/2, Novák F. 0/2, Paclík V. 0/1, Procházka V. 0/1, Rymešová D. 0/2, 

Sviečka J. 0/4, Švec R. 0/1, Veselý J. 0/14, Vyhnálek V. 0/89, Zicha F. 0/14 

Sluka lesní (0/5, 5) 

Moudrý Z. 0/1, Sviečka J. 0/1, Svoboda I. 0/1, Viktora L. 0/1, Zicha F. 0/1 

Koliha velká (0/13, 13) 

Moudrý Z. 0/7, Zicha F. 0/6 

Vodouš tmavý (0/17, 17) 

Dalík P. 0/1, Chytil J. 0/3, Moudrý Z. 0/3, Vyhnálek V. 0/7, Zicha F. 0/3 

Vodouš rudonohý (0/7, 7) 

Dalík P. 0/2, Vyhnálek V. 0/5 

Vodouš šedý (0/12, 12) 

Kavka M. 0/1, Křenek D. 0/1, Vyhnálek V. 0/10 

Vodouš kropenatý (0/9, 9) 

Mráz J. 0/1, Novotný K. 0/2, Pletka Z. 0/2, Vyhnálek V. 0/4 

Vodouš bahenní (0/48, 48) 

Červa L. 0/4, Čejka J. 0/2, Jelínek J. 0/3, Kavka M. 0/4, Křenek D. 0/1, Kučera K. 0/2, Moudrý Z. 0/4, 

Mráz J. 0/1, Vlček J. 0/1, Vyhnálek V. 0/24, Zicha F. 0/2   

Pisík obecný (0/44, 44) 

Beran J. 0/3, Bošek V. 0/1, Červa L. 0/1, Dalík P. 0/1, Frohlich I. 0/1, Jelínek J. 0/3, Kavka M. 0/6, 

Křenek D. 0/1, Kučera K. 0/1, Moudrý Z. 0/1, Pletka Z. 0/8, Sitko J. 0/1, Smola M. 0/1, Smrček M. 0/1, 

Sviečka J. 0/2, Šereda F. 0/1, Šromota O. 0/3, Vyhnálek V. 0/7, Zicha F. 0/1 
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Obr. 1: Počty okroužkovaných bahňáků na území bývalého Československa v letech 1951-2001 

resp. na území ČR v letech 2002-2009.  

 

 
 

 

Průtah vodouše bahenního (Tringa 

glargeola) územím České republiky 

 Michal Pakandl 

Úvod 

 Vodouš bahenní (Tringa glareola) je na našem 

území jedním z nejčastěji protahujících bahňákŧ. 

Často se vyskytuje zejména na jarním tahu i ve 

větších počtech. Ve vhodné době ho lze zastihnout 

dost běţně i na malých dočasných vodních 

plochách uprostřed zemědělské krajiny i 

v poměrně velkém počtu, jak vyplývá z údajŧ v 

databázi SVOB (např. pozorování z tahu na 

zimoviště uvedená níţe v tomto příspěvku).  

 Hnízdění na našem území nebylo nikdy 

s jistotou prokázáno, z 20. a 30. let však existuje i 

několik konkrétních zpráv z Náměšťských rybníkŧ  

 

(TR) (Hudec, Šťastný a kol. 2005). V databázi je 

pozorování P. Brandla z 24.5.1987, kdy na 

rybníku Novém Vrbenském byli pozorováni 2 

jedinci s náznaky teritoriálního chování.  

 Zimování vodouše bahenního je zcela 

ojedinělé (Hudec, Šťastný a kol. l. c.), v databázi 

takový údaj vŧbec není.  

 

 V tomto příspěvku jsou shrnuty údaje 

z faunistické databáze SVOB do roku 2009. 

V databázi je do konce roku 2009 celkem 575 

pozorování, několik dalších pozorování z roku 

2010 nebylo pouţito. Některá pozorování do roku 

2009 nemohla být vyuţita kvŧli tomu, ţe nebyl 

uveden počet (resp. byl uveden velmi nepřesně) 

nebo přesné datum, takţe pro tento příspěvek bylo 

pouţito 510 pozorování celkem 5415 ex.  
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Prŧběh jarního tahu 

Začátek jarního tahu 

 První vodouši bahenní protahují přes naše 

území v poslední dekádě března, ovšem zatím 

v minimálním počtu (4 pozorování, celkem 10 

ex.). Do poloviny dubna dochází k pozvolnému 

nárŧstu počtu pozorování a hlavně pozorovaných 

jedincŧ, z 2. dekády dubna je v databázi jiţ 17 

pozorování celkem 110 ex., včetně jiţ poměrně 

vysokých počtŧ, např. 19.4.2007 na Nesytu (BV) 

40 ex. (J. Šírek). 

První pozorování v době jarního tahu: 

30.3.1985 Hluboká nad Vltavou, r. Naděje (CB), 

min. 3 ex., P. Brandl 

25.3.2005 r. Volešek (CB), 1 ex., J. Vondrka 

23.3.2008 Záhlinice (KM), 4 ex., Z. Němeček 

(OVIS) 

26.3.2009 r. Dehtář (CB), 2 ex., J. Vondrka 

Vrchol jarního tahu 

 Vrchol jarního tahu připadá jednoznačně na 

první dekádu května (16,5 % pozorování a 28,4 % 

všech jedincŧ), ovšem jiţ pozorování ve 3. dekádě 

dubna jsou běţná (9 % pozorování a 8,4% 

jedincŧ). Jiţ ve 2. dekádě května počet 

protahujících ptákŧ rychle klesá (sice ještě 8% 

pozorování, ovšem jiţ pouze 4,1% všech jedincŧ). 

Prŧměrný počet exemplářŧ pozorovaných při 

jednom pozorování je tedy vyšší spíše na počátku 

jarního tahu neţ na jeho konci (9,9 ex. ve 3. 

dekádě dubna oproti 5,4 ex. ve 2. dekádě května). 

Pozorování největších počtů 

1.5.1995 Pohořelice (BV), 190 ex., T. Grim 

3.5.1995 Záhlinice (KM), cca120ex., J. Šírek 

30.4. 2006 Čejkovice , r. Mlýnský (CB), 96ex., V. 

Kubelka, J. Závora 

6.5. 2007 r. Nesyt (BV), 240ex., R. Doleţal 

7.5. 2007r. Nesyt (BV), 200ex., J. Šírek 

7.5. 2008 r. Podtisovský (ST), 95ex., R. Muláček 

Konec jarního tahu 

 Zatímco ve 2. dekádě května je prŧtah stále 

poměrně silný, ve 3. dekádě května jsou 

pozorování jiţ ojedinělá. V databázi je pouze 7 

pozorování z tohoto období, z nichţ 6 je do 24.5., 

poslední pozorování z jarního tahu (nejde-li o 

setrvání nehnízdících ptákŧ mimo hnízdiště) je 

z 28.5. (v r. 1987 Stavidlo pod Dubovým 2 ex., 

Musil). 

Prŧběh tahu na zimoviště 

Začátek tahu na zimoviště 

 Tah na zimoviště se na našem území začíná 

projevovat zřejmě jiţ v polovině června. 

Pravděpodobně nejde o jedince, kteří by u nás 

zŧstávali po celou hnízdní dobu. Z první dekády 

června totiţ není v databázi ţádné pozorování, 

z druhé dekády června je pozorování jiţ 7. Tomu, 

ţe jde jiţ o začátek tahu, nasvědčuje i nárŧst počtu 

pozorování ve 3. dekádě června a 1. dekádě 

července. U ptákŧ protahujících v červnu lze 

ovšem předpokládat, ţe nejde o jedince, kteří 

v tomto roce úspěšně hnízdili.  

 Z 1. dekády července pochází jiţ 24 

pozorování 374 ex. (4,7 % pozorování a 6,9% 

jedincŧ), počty z 2. dekády července jsou o něco 

niţší, to však lze přičítat spíše celkově poměrně 

malému počtu údajŧ v databázi neţ skutečnému 

poklesu počtu protahujících jedincŧ v polovině 

července. Za povšimnutí stojí, ţe největší 

prŧměrný počet jedincŧ na pozorování je  během 

tahu na zimoviště zaznamenáván v prŧběhu 

července (15,8 – 18,3 ex. na pozorování 

v jednotlivých dekádách).  
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Vrchol tahu na zimoviště 

 Zatímco vrchol jarního tahu připadá zcela 

jednoznačně na začátek května (největší počet 

pozorování i pozorovaných jedincŧ), u tahu na 

zimoviště vrchol tak jednoznačně určit nelze. 

Nejvíce pozorování bylo uskutečněno ve 2. 

dekádě srpna (11,2% všech pozorování), zatímco 

nejvíce jedincŧ bylo pozorováno jiţ ve 3. dekádě 

července (14,1% všech pozorovaných jedincŧ). 

Zdá se tedy, podobně jako u jarního tahu, ţe na 

počátku tahu protahují vodouši bahenní ve větších 

hejnech neţ na konci tahu. To je vidět i v době, 

kdy tah na zimoviště evidentně doznívá. Zatímco 

počet pozorování je relativně vysoký aţ do 

poloviny září (ve 2. dekádě září ještě 4,7% všech 

pozorování), počet pozorovaných jedincŧ je jiţ od 

začátku září dost malý (2% pozorovaných 

jedincŧ). Oproti jarnímu tahu trvá podzimní tah 

přes naše území podobně jako u jiných bahňákŧ 

výrazně déle.  

 Zatímco podle Hudce a Šťastného (l. c.) je 

jarní tah silnější neţ podzimní, údaje z databáze to 

nepotvrzují. 41,2% pozorování z databáze bylo 

uskutečněno v době jarního tahu, 58,8% během 

tahu na zimoviště. Ani co do počtu jedincŧ nebylo 

zaznamenáno, ţe by byl jarní tah silnější (44,3% 

jedincŧ na jarním tahu, 55,7% na tahu na 

zimoviště). Jisté však je, ţe jarní tah je výraznější, 

trvá ovšem kratší dobu. Navíc v době tahu na 

zimoviště bývá méně rybníkŧ vypuštěných a tedy 

vhodných jako tahová zastávka, takţe bývají 

častěji vyuţívány rŧzně drobné mokřady 

v zemědělské krajině, které mnohdy unikají 

pozornosti.  

 

Pozorování největších počtů jedinců 

22.7.1991 Zbudovská Blata(CB), cca 50 ex., P. 

Brandl 

27.7.2000 r. Novohaklovský, Vyšatov a 

Kníţecí(CB), celkem 282 ex., Mar. Šálek 

15.7.2001 r. Nesyt(BV), 180 ex., J. Chytil 

6.7.2003 r. Dehtář(CB), 56 ex., T. Had 

3.7.2007 Hruška(PV), 50 ex., J. Šírek 

11.8.2007 r. Nesyt(BV), cca 50 ex., J. Šírek 

7.8.2009 zatopená pastvina u Nových Dvorŧ(CB), 

cca 60 ex., M. Pakandl 

30.8.2009 r. Plástovický(CB), 50 ex., J. Vondrka 

Konec tahu na zimoviště 

Od konce září je jiţ prŧtah velmi slabý a 

pozorování jsou spíše ojedinělá, přičemţ bývají 

pozorováni jen jednotliví ptáci či skupinky do 5 

ex. Tato ojedinělá pozorování bývají 

zaznamenávána aţ do konce října.  

Poslední pozorování 

14.10.1972 r. Dehtář(CB), 2 ex., Zeman 

13.10.1979 r. Řeţabinec(PI), 1 ex., M. Šálek 

17.10.1990 r. Hladov, 5 ex., správa CHKO 

Třeboňsko 

16.10.1991 Malduchy, 3 ex., Lešák 

30.10.2009 r. Nesyt(BV), 5 ex., M. Tichai 

Literatura 

Hudec, Šťastný a kol., 2005: Fauna ČR. Ptáci 

– Aves 2/II. Academia, Praha 
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Obr. 1: souhrnné popisné grafy průtahu vodouše baheního územím ČR (údaje z databáze SVOB). 
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Hnízdní rozšíření bekasiny otavní 

(Gallinago gallinago) v Plzeňském 

kraji v roce 2010 

 Libor Schröpfer 

Úvod 

 Bekasina otavní (Gallinago gallinago), kdysi 

hojný a pravidelně hnízdící druh na českém a 

moravském venkově, obyvatel okrajŧ pastvin, 

mokrých luk, okrajŧ nevyhrnutých rybníkŧ, 

mokřin a rašelinišť mizí z naší krajiny. Téměř 

totální destrukce vhodných biotopŧ pro tento druh, 

která počala v 50. letech minulého století, stále 

pokračuje. I přes to, ţe druh figuruje na 

nejrŧznějších domácích i zahraničních listinách 

chráněných a ohroţených ţivočichŧ. V zájmu 

„vyuţití krajiny“ jsou i poslední refugia tohoto 

nenápadného bahňáka přetvářena k obrazu 

lidskému. Mělké, nevyhrnuté rybníky s jejich 

podmáčenými okrajovými partiemi jsou 

vyhrnovány z dŧvodu chovu nejrŧznějších (i 

nepŧvodních) druhŧ ryb. Jsou odvodňována 

poslední zamokřená místa v kulturní krajině a 

přetvářena na ornou pŧdu, přestoţe se ve většině 

Evropy vyrábí nadbytek potravin. Na zbytcích luk 

jsou zaváţením nemilosrdně likvidovány poslední 

deprese, které dovedly téměř celé jaro zadrţovat 

vodu a poskytovat tak pro bekasinu a další 

ohroţené druhy (čejka chocholatá, bramborníček 

hnědý, konipas luční) vhodné hnízdní prostředí. 

V jiţních evropských státech, z nichţ některé jsou 

zakládajícími členy EU, se ročně legálně střílí 

desetitisíce bekasin otavních a dalších bahňákŧ. 

 

  Metodika zjišťování hnízdního výskytu je 

podrobně popsána v příspěvku minulého 

bahňákářského zpravodaje Schröpfer (2010) a 

bylo podle ní postupováno v celém tomto 

projektu. Chci jen připomenout, ţe vyhledávání 

hnízd nebylo hlavním cílem projektu a ţe k nálezu 

našeho jediného hnízda došlo náhodou. 

Popis zkoumaného území 

 Rozloha Plzeňského kraje je 7 561 km
2
. 

Rozkládá se v mírně teplé oblasti, kterou tvoří 

zejména rozsáhlá území pahorkatin. Ta jsou mírně 

suchá s převáţně mírnou zimou. Prŧměrná roční 

teplota se pohybuje mezi 7 aţ 8
o
 C. Nejteplejší je 

červenec s prŧměrnou teplotou 18
o
 C, 

nejchladnější je leden s prŧměrnou teplotou –2 aţ 

–3
o 

C. Sráţky se na většině území pohybují 

v rozmezí 500 aţ 650 mm ročně. Sledovaná oblast 

má relativně málo vodních ploch (jen 1,3 % 

celkové rozlohy). Nejvíce rybníkŧ je na 

Tachovsku, Horaţďovicku a Klatovsku (MIŠTERA 

1984). Pro současný výskyt bekasiny otavní mají 

největší význam příhraniční pohoří (Český les, 

Šumava, Branţovský hvozd) a jejich předhŧří. 

Vlastní výsledky 

 V hnízdní sezóně 2010 bylo podniknuto 

několik desítek výjezdŧ za účelem poznání 

současného rozšíření bekasiny otavní (Gallinago 

gallinago) v Plzeňském kraji. Kromě těchto 

výsledkŧ byly do této zprávy dále zahrnuty 

předběţné výsledky mapování avifauny 

Branţovského hvozdu v hnízdních sezónách 2008 

a 2009, tj. recentní údaje (Vacík in litt.). Celkové 

výsledky zjišťování ukazuje obr. 1. 

       S výjimkou hnízdišť č. 17 (Vodní Újezd, okr. 

PJ) a č. 35 Horaţďovice (okr. KT), leţí všechna 

zjištěná hnízdiště v podhŧří Šumavy, Českého lesa 

a také v Branţovském hvozdu. 

       Celkem bylo v době projektu zmapováno 46 

obsazených hnízdních teritorií. Je škoda, ţe se 

nepodařilo mapovat i na území CHKO a NP 

Šumava, kde jsou zcela jistě další obsazená 

teritoria tohoto nenápadného bahňáka. U všech 

zjištěných potencionálních hnízdišť jsou známé 

GPS souřadnice. Tyto byly předány do nálezové 

databáze Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky (NDOP AOPK ČR).  
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Obr. 1: Rozšíření bekasiny otavní v Plzeňském kraji v roce 2010 (s dodatky 2008-09). Největší bod 5 

párŧ, střední bod 2 aţ 3 páry, nejmenší bod 1 pár. 

 

 

 Zcela neobsazené jsou velké plochy ve vlastní 

Plzeňské kotlině. Zde bekasina přeţívá ve stadiu 

populačního minima a záchrana všech 

potenciálních hnízdišť by měla mít z hlediska 

ochrany tohoto druhu naprostou prioritu. Jedná se 

zejména o malý mokřad u Vodního Újezdu (č. 

17), kde kromě bekasiny hnízdí na okolních 

lučních porostech ještě čejka chocholatá. Tato 

lokalita trpí v posledních letech zaváţením depresí 

stavební sutí, i kdyţ jsou na lučních porostech 

uplatňována agro-environmentální opatření.  

 Bohuţel téměř ţádné informace o bekasině 

otavní nejsou z území okresŧ Plzeň-sever a 

Rokycany, tj. severně od dálnice D5. Je sice 

nepravděpodobné, ţe by zde ţily početně bohaté 

populace, přesto by kaţdá zpráva z tohoto 

neprobádaného území byla velmi přínosná. Velmi 

málo prozkoumaná je také plocha okresu Plzeň-

jih, zejména v podhŧří Brd, okolí Nepomuku a 

navazující lokality na okrese Klatovy. Zde je 

moţno očekávat další hnízdící páry. 

 Naopak v Českém lese a jeho podhŧří ţije 

ţivotaschopná populace bekasin otavních. Je také 

zcela zřejmé, ţe na tomto území nebyly objeveny 

zdaleka všechna místa s výskytem bekasiny. 

Velmi zajímavé jsou hnízdní výskyty bekasin 

otavních v kvadrátu 6343 v podhŧří Českého lesa 

(Tuněchody, Prostiboř, Darmyšl), kde se bekasiny 

vyskytují hlavně na zamokřených místech 

pramenišť a pastvin.  
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 Velmi zajímavý je odhad celé populace 

bekasiny otavní v Plzeňském kraji. Vycházíme-li 

ze zhruba 50 zjištěných potenciálních hnízdících 

párŧ bekasiny otavní v roce 2010 a dále z toho, ţe 

některé příhodné plochy nebyly vŧbec 

prozkoumány, pak je odhad překvapivý. Na území 

Plzeňského kraje je pro rok 2010 odhad velikosti 

populace bekasiny otavní 100 aţ 150 párŧ. 

Hnízdní biologie a ochrana druhu 

 Získávání údajŧ o hnízdní biologii bekasiny 

otavní nebylo úkolem tohoto projektu, přesto se 

podařil nález jednoho hnízda. Dne 27. 4. 2010 se 

podařilo na malém mokřadu uprostřed obilného 

pole nalézt hnízdo bekasiny otavní s jiţ 

vyvedenou násadou 4 vajec (viz obr. 2). 

Z hlediska ochrany druhu se jeví velmi zajímavé, 

ţe opravdu malá zamokřená plocha v agrocenóze 

stačila páru bekasin otavních k úspěšnému 

vyvedení mláďat.  

 

Obr. 2: Hnízdo bekasiny otavní, Mchov, 27. 4. 

2010 (foto Z. Mára) 

 

Obr. 3: Hnízdní lokalita Mchov, okr. Tachov, kvadrát 6242, duben 2010 (foto Z. Mára) 
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 Obr. 3 ukazuje celou situaci tohoto 

výjimečného hnízdiště. Z obrázku je zřejmé, ţe se 

vyplatí chránit i opravdu malé mokřady v 

agrocenózách. I na nich mohou bekasiny otavní 

hnízdit.  

Diskuse 

 Doposud nebyl pro Plzeňský kraj stanoven 

ţádný odhad velikosti populace tohoto druhu 

(HŦRKA 1987). Zdá se, ţe v posledních letech 

v celých západních Čechách hnízdí zbytkové 

populace spíše ve vyšších nadmořských výškách, 

coţ není dáno jejich cílevědomým přesunem, ale 

tím, ţe se zde vyskytují vhodnější biotopy (Krušné 

hory, Český les, Slavkovský les, Šumava a jejich 

podhŧří). 

       Při srovnání odhadované velikosti populace 

bekasiny otavní v České republice v letech 2001-

2003 (ŠŤASTNÝ et al. 2006) se jeví populace 

v Plzeňském kraji jako velmi významná (12,5 aţ 

30 % celé populace ČR). Je ovšem také moţné, ţe 

v rámci prací na hnízdním atlasu 2001-03 došlo u 

bekasiny otavní k podcenění stavŧ, zejména pokud 

nebyla cílevědomě navštěvována místa 

s předpokládaným výskytem bekasiny otavní. 

Uvedená metodika Schröpfer (2010) by byla 

velmi vhodná i pro další kraje v České republice. 

Dle našeho názoru by mohlo dojít k velmi 

přesnému určení přibliţné velikosti populace 

tohoto krásného a chováním zajímavého ptáka.  

       Z hlediska druhové ochrany se jeví jako 

bezpodmínečná ochrana všech podmáčených a 

mokřadních biotopŧ na celém území Plzeňského 

kraje. Ţe se mŧţe jednat i o celkem rozlohou malé 

plochy, je zřejmé z výše uvedeného hnízdního 

výskytu u obce Mchov na Tachovsku.  
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Výskyt bahňáků (Charadriiformes) 

v roce 2010 na střední Moravě 

  Lubomír Doupal, Jiří Šírek 

 Jarní období roku 2010 se vyznačovalo 

pozdním nástupem jara po dlouhé, chladné a na 

sníh bohaté zimě, projevující se i v níţinách. 

V období kolem 20. 5. a 4. 6. došlo k povodním na 

řekách Moravě a Bečvě a byl zde vyhlášen 3. 

SPA. Na řadě míst se tyto řeky i jejich přítoky 

vylily z břehŧ a zaplavily rozsáhlá rovinatá území 

Hané. Celá situace byla komplikována i 

vydatnými přívalovými dešti. Ty se v několika 

případech projevily úhrny aţ 50 mm spadené vody 

na metr za hodinu. Sráţkové úhrny na Kojetínsku 

dosáhly tak za období V. – VI. hodnot celoročního 

úhrnu sráţek v sušším roce (kolem 550 mm). Tato 

situace, značně komplikující ţivot v oblasti Hané, 

znamenala vytvoření vhodných podmínek pro 

hnízdění a tahovou zastávku řady druhŧ bahňákŧ.  

 V následujícím krátkém příspěvku uvádíme 

přehled zjištěných druhŧ s poznámkami 

k charakteru výskytu v roce 2010 na několika 

lokalitách střední Moravy získané jednak 

vlastními pozorováními, jednak od jiných autorŧ a 

z webu www.birds.cz.  

 Nejvíce sledované a pro bahňáky vhodné byly 

lokality v okolí Olomouce, Dubu nad Moravou, 

Grygova, Ivaně, Kojetína, Hrušky (Němčic nad 

Hanou) a Blatce v kraji Olomouckém a Chropyně, 

Záříčí a Stříţovic v kraji Zlínském.   

 Zjištěno bylo celkem 30 druhŧ bahňákŧ, 

z toho 4 druhy hnízdily.  

 

 

Tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta 

 Jeden pár úspěšně vyhnízdil u Olomouce - Nového Dvora. Poprvé  byl zjištěn 30. 5. Byla vyvedena 4 

mláďata do vzletnosti. Naposledy 18. 8. - 1 ad. a 3 juv. 

Ouhorlík stepní Glareola pratincola 

 Pozorován jednou - 30.5. - 1 ex. u Olomouce-Nového Dvora. 

Kulík říční Charadrius dubius 

 Poprvé se objevili 4. 4. -  3 ex. v Záhlinicích. Na některých místech i zahnízdil. Například u 

Olomouce - Nového Dvora zahnízdily tři páry. Naposledy byly pozorovány 25. 9. 2 ex. u Dubu nad 

Moravou. Nejvíce ptákŧ pohromadě bylo pozorováno 7. 8. – 11 ex. u Olomouce - Nového Dvora. 

Kulík písečný Charadrius hiaticula 

 Poprvé pozorován 29. 7. - 1 ex. u Ivaně a naposledy 9. 11. 1 ex. u Dubu nad Moravou. Největší počet 

byl zjištěn 25. 8. – 6 ex. u Ivaně. 

Kulík bledý Pluvialis squatarola 

 Poprvé pozorován 18.8. 1ex.u Ivaně, naposledy 21.11. 2 ex.v Tovačově. Největší počet byl zjištěn 

3.10. – 13 ex. u Dubu nad Moravou. 
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Kulík zlatý Pluvialis apricaria 

 Poprvé pozorován 27. 2. – 3 ex.v Tovačově, naposledy 17.11. 1 ex. v Tovačově. Největší počet byl 

zjištěn 6. 3. – 63 ex. u Troubek. Podzimní prŧtah probíhal převáţně od 5. 8. do 12.10. v počtu 1 aţ 3 ex. 

Čejka chocholatá Vanellus vanellus 

 Poprvé se objevila 23. 2., kdy bylo pozorováno 15 ex. u Chropyně. Na většině míst i hnízdila. 

Například u Olomouce-Nového Dvora hnízdilo 12 párŧ. Naposledy byla pozorována 20. 11. - 130 ex. v 

Tovačově. Největší počet byl pozorován 9.11. - cca. 2000 ex. v Tovačově. 

Jespák rezavý Calidris canutus 

 Dne 9. 9. a 7. 10. byl pozorován 1 ex. u Dubu nad Moravou. 

Jespák písečný Calidris alba 

 Pozorován dvakrát, 30. 5. 1 ex. u Olomouce - Nového Dvora a 9. 9. 1 ex. u Blatce. 

Kameňáček pestrý Arenaria interpres 

 Na jaře zaznamenán 1. 5. – 1 ex. v Záhlinicích a v Tovačově. Na podzim se zdrţovaly u Dubu nad 

Moravou 5. - 25.9. 1 - 4ex. (maximum 4 ex. ve dnech 10. - 12. 9.). 

Jespák obecný Calidris alpina 

 Poprvé pozorován 1. 4. – 4 ex. v Záhlinicích, naposledy 17. 11.  -  9 ex. v Tovačově. Hlavní 

podzimní prŧtah proběhl mezi 29. 7. – 12. 10. Největší počet byl pozorován 9. 11. – 42 ex. v Tovačově. 

Jespák křivozobý Calidris ferruginea 

 Poprvé se objevil 20.7. – 4 ex. u Ivaně, naposledy 10. 10. Největší počet byl zjištěn 23. 8. – 13 ex. u 

Dubu nad Moravou. 

Jespák šedý Calidris temminckii 

 Poprvé pozorován 8. 5. – 1 ex. v Záhlinicích, naposledy 11.9. 1 ex. u Dubu nad Moravou. Největší 

počet byl zjištěn 25. 8. – 4 ex. u Ivaně. 

Jespák malý Calidris minuta 

 Poprvé pozorován 30. 5. 1 ex. u Olomouce - Nového Dvora, naposled 12.10. u Dubu nad Moravou. 

Největší počet - 6. 9. – 15 ex. 

Vodouš bahenní Tringa glareola 

 Poprvé se objevil 20.4. 1 ex. v Záhlinicích, naposledy 24. 9. 1 ex. u Dubu nad Moravou. Nevyšší 

počet byl zjištěn 10. 7. – 160 ex. u Stříţovic. 
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Vodouš kropenatý Tringa ochropus 

 Poprvé pozorován 20. 3. – 1 ex. v Tovačově, naposledy 1. 11. 2 ex. v Tovačově. Největší počet - 14. 

3. 14 ex. v Záhlinicích. 

Pisík obecný Actitis hypoleucos 

 Poprvé se objevil 18. 4.  – 2 ex. v Záhlinicích, naposledy 2. 10. – 1 ex.v Tovačově. Největší počet byl 

zjištěn 7. 8. – 13 ex. v Olomouci - Novém Dvoře. 

Vodouš rudonohý Tringa totanus 

 Poprvé pozorován 21. 3. – 4 ex. v Záhlinicích, naposledy 24. 9. – 1 ex. u Dubu nad Moravou. Celkem 

hnízdily 1 - 3 páry. Největší počet byl zjištěn 20.4. – 14 ex. v Záhlinicích. 

Vodouš tmavý Tringa erythropus 

 Poprvé pozorován 3. 4. – 1 ex. u Hlušovic, naposledy 17. 10. 2 ex. v Tovačově. Nejvyšší počet byl 

zjištěn 28. 8. - 24 ex. u Ivaně. 

Vodouš šedý Tringa nebularia 

 Poprvé pozorován 11. 4. – 1 ex. v Tovačově, naposledy 12. 9. – 1 ex. u Ivaně. Nejvyšší počet -  17.4. 

18 ex. v Záhlinicích. 

Vodouš štíhlý Tringa stagnatilis 

 Byl pozorován na třech lokalitách. V Záhlinicích 10. - 13.4. a 24. 4. po 1 ex. U Ivaně 27. 7. -1 ex., 5. 

8. – 3 ex., 13. 8. -1 ex. U Olomouce - Nového Dvora 4. - 7. 8. – 1 ex. 

Břehouš černoocasý Limosa limosa 

 Poprvé se objevili 25. 3. - 3 ex.u Dubu nad Moravou,  naposledy 6. 9. - 1 ex. u Dubu nad Moravou. 

Nejvíce 25. 8. - 4 ex.u Ivaně. 

Břehouš rudý Limosa laponica 

 Dne 14. 9. byl pozorován u Ivaně 1 ex. 

Koliha velká Numenius arquata 

 Poprvé pozorována 7. 4. – 1 ex.v Záhlinicích,  naposledy 21. 11. – 5 ex. u Dubu nad Moravou. 

Největší počet byl zaznamenán 11. 10. – 38 ex. u Dubu nad Moravou. 

Koliha malá Numenius phaeopus 

 Vyskytla se na dvou lokalitách.V Tovačově 1. - 2. 5. 3 ex. U Ivaně 25. 8. - 25.9. - 1 ex. 
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Bekasina otavní Gallinago gallinago 

 Poprvé pozorována 3. 4. – 5 ex. v Záhlinicích, naposledy 3. 10. – 52 ex.u Olomouce - Nového Dvora. 

Nejvyšší počet - 25. 8. – 200 ex. u Olomouce - Nového Dvora. 

Slučka malá Limnocryptes minimus 

 Na jaře pozorována poprvé 8. 4. - 1 ex. u Hlušovic, na podzim jednou - 3.10. 1 ex. u Grygova. 

Jedenkrát pozorovány 2 ex. - 17. 4. - Bašňov u Stříţovic. 

Lyskonoh úzkozobý Phalaropus lobatus 

 Vyskytl se jednou - 5. 9. – 2 ex. u Dubu nad Moravou. 

Lyskonoh ploskozobý Phalaropus fulicarius 

 Pozorován ve dnech 24. - 26. 10. – 1 ex. u Šumvaldu. 

Jespák bojovný Philomachus pugnax 

 Poprvé pozorován 25. 3. – 4 ex. u Dubu nad Moravou, naposledy 9. 11. – 2 ex. v Tovačově. Nejvyšší 

počet byl zjištěn 18. 4. - 90 ex. u Záříčí. 

 

 
Zatopené pole u Dubu nad Moravou (foto: Jiří Šírek) 
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Jespák rezavý (Calidris canutus), 7.10. 2010 u Dubu nad Moravou (foto: Jiří Šírek) 

 

 
Břehouš rudý (Limosa lapponica), 14.9.2010 u Ivaně (foto: J. Šírek). 
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Čejkování na Písecku 2011 

  Miroslav Ešus Šálek 

 Máme za sebou třetí sezónu, během níž jsme mohli 

společně nahlédnout do intimního života hnízdících čejek. 

Pro mne to byla již takřka neuvěřitelná 29. sezóna strávená 

s těmito chocholatými skvosty na hnízdištích v jižních 

Čechách. Budou-li okolnosti příznivě nakloněny, dá se 

očekávat další akce v roce 2011 … 

 

V předešlých sezónách jsme naplánovali sledování čejek na začátek 

dubna s výzvou všem členŧm SVOB k hojné účasti. Akce se nakonec 

zúčastnil vţdy optimální počet do osmi pozorovatelŧ. Tradiční lokality 

na Písecku trochu zklamaly, takţe jsme expandovali na další hnízdiště 

v okolí Vodňan a Dívčic. 

 

       Výsledkem našeho znaţení bylo nalezení několika hnízd čejek, u kterých 

byla focena vajíčka, krypse hnízda, filmovány samice na hnízdech (pro analýzu 

melaninových ornamentŧ na tváři a krku, změření délky chocholky a posouzení 

stavu okrového lemování svrchních krovek) a bylo také vyhodnoceno, jakou 

měrou pomáhají samci při inkubaci snŧšek. Pozorování aktivit čejek na 

hnízdištích si část pozorovatelŧ zpestřila odchytem několika čejek do pulapek. 

Nechybělo ani několik relaxačních ornitologických exkurzí (Řeţabinec, 

hnízdiště výra, hospoda U dřevěného ptáka aj.). 

 

Velká část výsledkŧ byla díky entusiasmu Martina Bully [šťastný lovec 

na snímku vlevo] vyhodnocena a připravena pro publikaci. Ukazuje se, ţe 

samice s výraznější melaninovou ornamentací snášejí méně skvrnitá vejce, 

coţ mŧţe mít zajímavou souvislost s metabolismem vápníku. Také se zdá, ţe 

samicím s výraznějším lemováním krovek pomáhají samci méně při inkubaci 

snŧšek a ţe tyto snŧšky častěji podléhají predaci. Natočili jsme si první lišku 

predující čejčí vajíčka… Letos bude také vyhodnocen vliv krypse hnízd na 

riziko jejich predace. A tak je na místě další výzva pro vás, členy SVOB: 

přijeďte letos na jaře na Písecko za čejkami. Po vlhké zimě lze očekávat 

adekvátní jaro a s ním i početné skupiny čejek. 
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? 
 

Co je v plánu v letošním roce? Letos budeme řešit několik ryze praktických otázek, které 

vyvstaly v souvislosti s přípravou agroenvironmentálních titulŧ pro čejku na orné pŧdě 

(koordinuje Vašek Zámečník, sekretariát ČSO). Kromě toho bychom rádi odchytili několik 

samic, změřili jejich kondici, detailněji posoudili stav jejich opeření, dále odebrali skořápky 

vajec z vyvedených snŧšek a otestovali účinnost některých metod přímé ochrany hnízd. Nadto je ještě 

připravováno dŧkladnější a komplexnější sledování hnízdních predátorŧ. 

 

 Kdy? Termín akce je naplánován na 9. - 10. dubna 2011, kdy 

by jiţ čejky měly být na svých hnízdištích a snášet. Během 

následujícího období pak bude zvýšené úsilí věnováno zejména 

odchytu čejek (Martin Sládeček).  

 

 Tak jako vţdy plánuji ubytování na svém statku v Selibově a 

refundaci výdajŧ spojených s terénními pracemi. 

 

 Doufám, ţe se v komorním počtu několika nadšencŧ sejdeme a strávíme nezapomenutelné chvíle s 

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

salek@fzp.czu.cz . 

 

Na viděnou se těší Mirek Šálek. 
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Cannon netting a jiné zážitky 

z kroužkování v Anglii 

  Kryštof Chmel 

 V srpnu roku 2010 jsem měl to štěstí se díky 

kontaktŧm mé přítelkyně zúčastnit několika 

odchytových akcí v ústí řeky Tees v Severní 

Anglii. Řeka se vlévá do moře v obklopení 

industriální zóny (chemičky, jaderná elektrárna, 

rafinerie apod.). Nicméně se zde nacházejí cenné 

habitaty a to především brakická jezera a mělké 

bahnité zátoky, na kterých lze vidět mnoho druhŧ 

bahňákŧ a jiných vodních ptákŧ. 

 První akce byla pro mě obzvláště zajímavá, 

jednalo se totiţ o odchyt vystřelovací sítí – cannon 

netting. Síť byla velice podobná síti rybářské (oka 

veliká zhruba 2 cm) a poměrně pevná, aby se při 

vystřelení nepotrhala. Síť se srolovaná poloţila na 

dobře vybrané místo, na jednom konci se 

přikolíkovala k zemi a od druhého konce vedla 

táhla ke čtyřem projektilŧm, které se zasunuly do 

pečlivě usazených trubek s podstavcem, které 

představovaly hlaveň kanónu. Hlavně musí být 

usazeny pod stejným úhlem, který se vyměřuje 

podle výšky ptákŧ, které se budou odchytávat. 

V našem případě mohl být nejvyšší pták koliha 

velká, coţ vyšlo na úhel 15-20°. K hlavním byly 

rozvedeny drátky, které zkratem zapálily střelný 

prach a došlo tak k vystřelení projektilŧ.  Síť byla 

umístěna na břeh mělké laguny za odlivu, kdy byli 

všichni ptáci rozmístěni kdesi v dálce, kam se 

vzdálila mořská hladina vody. Místní ornitologové 

mají dobře vypozorováno, kde se ptáci shromáţdí, 

kdyţ stoupne hladina vody blízko k maximu. 

V jednom takovém místě leţela naše síť.    

 Ve vzdálenosti přibliţně 200 m byl v autě 

schovaný Robin, hlavní aktér odchytu. Pečlivě 

pozoroval dění kolem sítě. Vypadalo to nadějně, 

v blízkosti se pohybovali kulíci zlatí a kolihy 

malé. Byl čas stisknout spoušť, musel si však být 

na 100 procent jistý, ţe na síti ani v bezprostřední 

blízkosti (do vzdálenosti 1,5 m od sítě) nejsou 

ţádní ptáci. To se prý stalo při minulém odchytu: 

všechno vypadalo skvěle, uţ jenom zmáčknout 

spoušť a v tom si všimli, ţe jeden pták sedí přímo 

na síti. V těchto situacích hrozí velké nebezpečí, 

ţe by ptáci přišli o ţivot. Potom co došlo 

k výstřelu a síť byla úspěšně vrţena dopředu, 

rychle jsme vyrazili v autech k síti, abychom ji 

následně zvedli a srolovali i s ptáky na suché 

místo. Příliv postupoval rychle nahoru a navíc 

zadní část sítě zasahovala aţ do vody, muselo se 

proto jednat rychle, aby nedošlo k úhynu ptákŧ. 

Větší ptáci se do sítě téměř nezamotají, s menšími 

je to stejné jako v případě nárazových sítí. 

 Akce byla poměrně zdařilá, chytlo se 28 

kulíkŧ zlatých, 2 břehouši rudí, 2 kolihy malé, 

vodouš rudonohý a několik jespákŧ obecných. 

 Asi nejzdařilejší odchyt zaměřený na rybáky 

se uskutečnil v druhé polovině srpna ve stejných 

místech. Chytalo se do jednokapsových 

nárazových sítí, které byly vysoké přibliţně jeden 

metr. Natáhlo se zhruba 300 m sítí v pěti řadách. 

Na přilákání rybákŧ pouţili výkonné reproduktory 

(autorádio + autobaterie). Byl to rekordní večer: 

okrouţkovalo se 374 ptákŧ. Převáţně rybáci 

obecní, méně rybákŧ dlouhoocasých, několik 

rybákŧ severních a jeden rybák rajský. V menší 

míře se chytili i bahňáci: kulík písečný, 

kameňáček pestrý, jespák obecný, jespák rezavý, 

vodouš rudonohý a dva nádherní ústřičníci velcí. 

Byl to opravdu záţitek. Naštěstí nás byl celkem 

velký počet. Polovina lidí jenom vytahovala ze sítí 

a přinášela ptáky v pytlích. Mně a dalším asi pěti 

lidem přidělili krouţkování a jeden člověk, který 

musel být velice pozorný, zapisoval. Krouţkovali 

jsme bez ustání pět nebo šest hodin. Odečetli jsme 

i několik zahraničních krouţkŧ (všechno rybáci 

obecní): bylo to Švédsko, Finsko, Norsko a 

Rusko. Ptáci z Ruska se často neobjevují, avšak 

mladí ptáci ze Skandinávie jsou v tomto období 

poměrně běţní. Proto byl ruský rybák a hlavně 

jeho krouţek podroben zvýšenému zájmu. Dva 

týdny předtím měli retrap z Jihoafrické republiky. 
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Mladí ptáci tam tráví svŧj druhý rok ţivota a na 

hnízdiště se vracejí aţ ve třetím roce.  

 Angličtí krouţkovatelé byli velmi přívětiví, 

přátelští a měli mnoho zkušeností, které se u nás 

vzhledem ke geografické poloze jen těţko sbírají. 

Kdyţ mě někomu představovali, tak s úsměvem 

říkali: to je ten co si chytá krutihlavy na zahradě. 

Tak snad jim jednou na oplátku budu moci 

představit některé přednosti naší krajiny. 

    

 

 

 

Místo nočního odchytu bahňákŧ (foto: K. Chmel) 
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Monitoring ptáků na jezeře 

Rusanda v Srbsku 

  Kryštof Chmel 

 Na výzvu předsedkyně skupiny pro záchranu 

kolihy tenkozobé Nicoly Crockford jsme se 

zúčastnili monitoringu na potencionální migrační 

zastávce výše zmíněného druhu. Z Čech se do 

Srbska vydaly celkem dva týmy.  Kuba Vlček a já 

jsme strávili na lokalitě okolo 12 dní koncem 

července a západočeský tým (Roman Vacík, Pavel 

Řepa, Oldřich Bušek, Zuzana Jŧzlová) přibliţně 

stejnou dobu v polovině září. Hlavním úkolem 

bylo monitorovat jezero Rusanda, které se nachází 

na severovýchodě Srbska v kraji Vojvodina a 

současně „hledat kolihu tenkozobou“. Jedná se o 

slané, poměrně mělké bezpřítokové jezero. Dno je 

velmi bahnité a na vhodných místech bylo proto 

moţné pozorovat značné mnoţství bahňákŧ. Část 

Srbska, ve které se jezero Rusanda nachází, je 

součástí panonské pánve. I proto se dá svými 

kvalitami přirovnat k některým maďarským 

lokalitám např. v Národním parku Kiskunsák.  

 Srbský ornitolog Marko Šćiban, který nám 

zařídil ubytování v lázních na břehu jezera a byl 

nám skvělým prŧvodcem, začal tuto lokalitu 

monitorovat teprve nedávno. Přes veliký 

ornitologický význam nemá jezero přidělený 

ţádný statut ochrany, coţ bylo jedním z dŧvodŧ 

proč po nás Marko poţadoval, abychom 

zaznamenávali všechny pozorované druhy a počty 

ptákŧ. Naše práce pak mŧţe poslouţit jako 

podklad potvrzující nutnost zachovat současnou 

podobu jezera.  

 Najít kolihu tenkozobou se nám bohuţel 

nepovedlo, k tomu bychom asi potřebovali velkou 

dávku štěstěny. Nicméně jsme jistě nehledali na 

špatném místě. Z kraje Vojvodina pochází několik 

historických záznamŧ o pozorování tohoto druhu 

(přímo z Rusandy to jsou dva potvrzené záznamy 

z 60. let minulého století). Ornitologická základna 

zde není navíc tak silná jako např. v sousedním 

Maďarsku, odkud pochází poslední potvrzené 

pozorování z roku 2001. Také hejna kolih 

velkých, ve kterých by se mohla koliha tenkozobá 

schovávat, zde byla velmi častá a značně početná. 

Koncem července bylo běţné pozorovat kaţdý 

den 60 aţ 80 kolih velkých.  

 Na závěr jen krátce o avifauně Rusandy a 

blízkého okolí. Budu vycházet především z naší 

zkušenosti z konce července. Pozorované druhy 

ptákŧ zaznamenané druhým týmem najdete 

v přiloţené tabulce. Příjemně nás překvapilo velké 

mnoţství druhŧ volavek. Oba týmy  zaznamenaly 

celkem 9 druhŧ těchto krasavic. Nezvykle hojný 

byl např. bukáček malý. Z vrubozobých se nám ve 

větším mnoţství neţ u nás představil polák malý. 

V blízkosti jezera byli kromě protahujících druhŧ 

dravcŧ pravidelně pozorováni: raroh velký, ostříţ 

lesní, poštolky rudonohé, které hnízdily v kolonii 

na břehu jezera v lázeňském parku, moták pochop 

a káně lesní. Celkem bylo oběma týmy 

zaznamenáno 24 druhŧ bahňákŧ. Koncem 

července se mezi nejpočetnější řadily pisily 

čáponohé, čejky chocholaté, vodouši bahenní, 

vodouši tmaví, kolihy velké, bekasiny otavní a 

jespáci bojovní. Z rybákŧ se nám často pohromadě 

předvedli rybák černý a bělokřídlý. Ze sov stojí za 

zmínku neuvěřitelně početný sýček obecný. Při 

noční procházce vesnicí se nám ukazoval doslova 

na kaţdém rohu. Vzhledem k tomu, ţe jsme se 

věnovali především vodnímu ptactvu, není seznam 

pěvcŧ rozhodně kompletní. Z této skupiny ptákŧ 

nemŧţeme zapomenout na téměř kaţdodenní 

pozdrav ťuhýka menšího. Druhý tým si jistě uţil 

pozorování lindušky úhorní a rudokrké. 

 Pokud budete mít čas tento kout světa 

navštívit, rozhodně mohu jen doporučit. 

Nevynechejte také lokality  Okanj Bara, Slano 

Kopovo (jezera typově podobná Rusandě) a 

Carska Bara (přírodní rezervace tvořená 

komplexem rybníkŧ, kanálŧ, rákosin a porostem 

vrb). Myslím, ţe se nudit nebudete. 
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Tabulka: Seznam pozorovaných druhŧ ptákŧ prvním a druhým týmem na jezeře Rusanda a 

v blízkém okolí 

 

vědecké jméno české jméno tým 1. tým 2. 

Podiceps nigricollis potápka černokrká √ √ 

Tachybabtus ruficolllis potápka malá √ √ 

Podiceps cristatus potápka roháč √ √ 

Microcarbo pygmeus kormorán malý √ √ 

Phalacrocorax carbo kormorán velký √ √ 

Botaurus stellaris bukač velký - √ 

Ixobrychus minutus bukáček malý √ √ 

Nyctocorax nycticorax kvakoš noční √ - 

Bubulcus ibis volavka rusohlavá - √ 

Ardeola ralloides volavka vlasatá √ √ 

Egretta garzetta volavka stříbřitá √ √ 

Egretta alba volavka bílá √ √ 

Ardea cinerea volavka popelavá √ √ 

Ardea purpurea volavka červená √ √ 

Ciconia ciconia čáp bílý √ √ 

Ciconia nigra čáp černý √ √ 

Platalea leucordia kolpík bílý √ - 

Anser anser husa velká √ √ 

Anas platyrhynchos kachna divoká √ √ 

Anas strepera kopřivka obecná √ √ 

Anas acuta ostralka štíhlá - √ 

Anas clypeata lžičák pestrý √ √ 

Anas penelope hvízdák eurasijský - √ 

Anas crecca čírka obecná √ √ 

Anas querquedula čírka modrá √ √ 

Aythya ferina polák velký √ √ 

Aythya nyroca polák malý √ √ 

Aythya fuligula polák chocholačka - √ 

Haliaeetus albicilla orel mořský √ √ 

Pandion haliaetus orlovec říční √ - 

Circaetus gallicus orlík krátkoprstý √ - 

Circus aeruginosus moták pochop √ √ 

Circus cyaneus moták pilich √ - 

Circus pygargus moták lužní - √ 
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Buteo rufinus káně bělochvostá √ - 

Buteo buteo káně lesní √ √ 

Pernis apivorus včelojed lesní √ √ 

Accipiter nisus krahujec obecný - √ 

Accipiter gentilis jestřáb lesní √ - 

Falco tinnunculus poštolka obecná √ √ 

Falco vespertinus poštolka rudonohá √ √ 

Falco subbuteo ostříž lesní √ - 

Falco peregrinus sokol stěhovavý - √ 

Falco cherrug raroh velký √ - 

Coturnix coturnix křepelka polní √ 

 Rallus aquaticus chřástal vodní - √ 

Galinula chloropus slípka zelenonohá - √ 

Fulica atra lyska černá √ √ 

Recurvirostra avosetta tenkozobec opačný √ √ 

Himantopus himantopus pisila čáponohá √ √ 

Charadrius dubius kulík říční √ √ 

Charadrius hiaticula kulík písečný - √ 

Pluvialis squatarola kulík bledý √ √ 

Pluvialis apricaria kulík zlatý - √ 

Vanellus vanellus čejka chocholatá √ √ 

Calidris alba jespák písečný - √ 

Calidris alpina jespák obecný √ √ 

Calidris ferruginea jespák křivozobý √ - 

Calidris temminckii jespák šedý √ √ 

Calidris minuta jespák malý √ √ 

Tringa glareola vodouš bahenní √ √ 

Tringa ochropus vodouš kropenatý √ √ 

Actitis hypoleucos pisík obecný √ - 

Tringa totanus vodouš rudonohý √ √ 

Tringa erythropus vodouš tmavý √ √ 

Tringa nebularia vodouš šedý √ √ 

Tringa stagnatilis vodouš štíhlý √ √ 

Limosa limosa břehouš černoocasý √ √ 

Numenius arquata koliha velká √ √ 

Numenius phaeopus koliha malá √ √ 

Gallinago gallinago bekasina otavní √ √ 

Philomachus pugnax jespák bojovný √ √ 

Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý √ √ 
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Larus cachinnans racek bělohlavý √ √ 

Sterna hirundo rybák obecný - √ 

Chlidonias niger rybák černý √ - 

Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlý √ - 

Chlidonias hybrida rybák bahenní √ √ 

Cuculus canorus kukačka obecná √ - 

Asio otus kalous ušatý √ √ 

Athene noctua sýček obecný √ √ 

Apus apus rorýs obecný √ - 

Upupa epops dudek chocholatý - √ 

Alcedo athis ledňáček říční √ - 

Merops apiaster vlha pestrá √ √ 

Dendrocopos syriacus strakapoud jižní √ √ 

Galerida cristata chocholouš obecný √ √ 

Riparia riparia břehule říční √ √ 

Anthus campestris linduška úhorní - √ 

Anthus trivialis linduška lesní - √ 

Anthus cervinus linduška rudokrká - √ 

Motacilla flava konipas luční √ √ 

Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovaný √ √ 

Acrocephalus arundinaceus rákosník velký √ - 

Lanius minor ťuhýk menší √ - 

Corvus frugilegus havran polní √ - 

Corvus corax krkavec velký √ - 

Remiz pendulinus moudivláček lužní √ - 
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Koliha tenkozobá (Numenius 

tenuirostris) v roce 2010 

  Kryštof Chmel 

 V prŧběhu loňského roku zorganizovala a 

podpořila skupina pro záchranu kolihy tenkozobé 

poměrně mnoho expedic do rŧzných zemí leţících 

buď v předpokládaném zimovišti nebo v místě 

pelichání kolihy tenkozobé. Expediční týmy 

vyrazily především do státŧ, kde se ornitologii 

nevěnují v takové míře jako v mnoha státech 

Evropy. Kdyby se koliha tenkozobá zastavila 

např. v jihočeské pánvi, tak věřím tomu, ţe bez 

záznamu v ornitologickém deníčku odsud 

neodletí. Konkrétně byla v loňském roce koliha 

hledána v Egyptě, Jemenu, Kazachstánu, Maroku, 

Saudské Arábii, Srbsku, na Ukrajině a v současné 

době hledají kolihu v Alţírsku a opět v Maroku. 

Splnily expedice svŧj úkol najít alespoň jednoho 

jedince kolihy tenkozobé, kterého by bylo 

v nejlepším případě moţné odchytit a označit GPS 

lokátorem? Bohuţel v tomto znění úkol splněn 

nebyl. Nicméně máme naději, ţe koliha tenkozobá 

stále přeţívá a není ještě zařazena do kategorie 

vyhynulých druhŧ. Za loňský rok totiţ existuje 

několik pozorování, bohuţel ţádné z nich není 

potvrzené, coţ znamená, ţe pták nebyl vyfocen či 

nafilmován nebo nebyla přivolána další věci znalá 

osoba potvrzující správné druhové určení. Ze 

jmenovaných přinesla nepotvrzené pozorování jen 

expedice na Ukrajině, konkrétně z poloostrova 

Krym, kde byl pozorován jeden jedinec kolihy 

tenkozobé. Naneštěstí, jak tomu často bývá, 

exemplář nepočkal, aţ bude jeho pozorování 

potvrzené, zmizel a uţ se neukázal. Tato oblast by 

si zaslouţila větší pozornost, protoţe 

nepotvrzených záznamŧ z  předešlých let odsud 

pochází více. Některé oblasti Ukrajiny a 

Kazachstánu jsou povaţovány za pravděpodobné 

místo pelichání kolihy tenkozobé. Pokud by se 

našel rozpelichaný jedinec, asi by byla větší šance, 

ţe se na jednom místě zdrţí déle a moţná s více 

jedinci pohromadě. Další nepotvrzená pozorování 

pochází ze Španělska z Andalusie, kde byl v srpnu 

zřejmě spatřen dospělý jedinec, dále pak 

z Portugalska, Maroka a Řecka. Dohromady to 

činí pět moţných pozorování. Zbývá jen věřit, ţe 

alespoň jedno z nich byla opravdu koliha 

tenkozobá. 

 

State of the World´s Waterbirds 

2010 

  Jana Pietruszková 

 Překlad části úvodu a metodiky, 

nejdŧleţitějších výstupŧ a doporučení a také 

několika příkladŧ, jak v rŧzných částech světa 

probíhá ochrana vodních ptákŧ. 

 Citace: Wetlands International, 2010. State 

of the World´s Waterbirds 2010. Compiled by 

Simon Delany, Szabolcs Nagy & Nick 

Davidson. Wetlands International, Ede, The 

Netherlands. 

 Státy Úmluvy o biologické rozmanitosti se na 

své konferenci v Nizozemském Haagu v roce 

2002 dohodly, ţe do roku 2010 sníţí rychlost 

ztráty biologické rozmanitosti na globální i 

regionální úrovni. Ve stejném roce vznikl 

strategický plán Ramsarské úmluvy, který vyuţívá 

k vyhodnocení stavu mokřadŧ vodní ptactvo. Tím, 

ţe vodní ptáci jsou celosvětově velmi oblíbenou a 

dobře prostudovanou skupinou ţivočichŧ, 

výsledky monitoringu druhŧ vodních ptákŧ odráţí 

naplnění cílŧ těchto mezinárodních úmluv. Tato 

práce přispívá ke zhodnocení dosaţení cílŧ 

některých mezinárodních úmluv v ochraně 

prostředí. 

 Cílem práce bylo shrnout veškeré informace o 

stavu populací vodních ptákŧ v rŧzných částech 

světa. Práce demonstruje odlišné trendy v rŧzných 

regionech a změny, které nastaly od r. 1970. Je 
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rozdělena do tří částí. První z nich obsahuje 

přehled stavu populací v minulosti a nyní 

zpracovaný za pouţití nově vytvořeného indexu 

vodního ptactva. Druhá část popisuje největší 

problémy zpŧsobující ohroţení těchto populací a 

jejich přirozeného prostředí. Na konci studie jsou 

uvedeny příklady úspěchŧ v ochraně vodních 

ptákŧ, které mohou přispět k vytvoření dalších 

plánŧ na ochranu těchto druhŧ a jejich habitatŧ.  

 Index vodního ptactva (Waterbird index) 

vychází z hodnocení stavu populací z let 1976 - 

2005 a pracuje pouze s trendy populací. Výsledný 

index ukazuje poměr vzrŧstajících, klesajících a 

stabilních populací. Nabývá hodnot od -1 do +1, 

přičemţ -1 znamená sníţení početnosti všech 

sledovaných populací, +1 pak jejich zvýšení. 

Index se nyní pohybuje v záporných hodnotách, 

ale během posledních let se přiblíţil nule, protoţe 

se počet rostoucích populací zvýšil.  

Nejdŧleţitější výstupy této práce: 

- Index vodního ptactva naznačuje, ţe stav 

populací se za sledované období nijak 

výrazně nezlepšil. Globálně, jak otiskli 

v Global Biodiversity Outlook číslo 3 (hlavní 

publikaci Úmluvy o biologické rozmanitosti), 

44 % populací má klesající trend a pouze 17 

% stoupající. 

- Celková proporce klesajících populací se 

sníţila asi o 5 %, coţ dokazuje částečný 

úspěch v dosaţení cílŧ sníţení ztráty 

biodiverzity do roku 2010. 

- Celkový stav populací vodních ptákŧ se 

zlepšil v Severní Americe, Evropě a Oceánii. 

Tedy v oblastech s dobrým legislativním 

uspořádáním. Zlepšení v těchto oblastech 

ovlivňuje celosvětové trendy početnosti. 

- Nejméně příznivé stavy populací jsou 

v Africe, Jiţní Americe a obzvlášť Asii, kde 

se 62 % populací zmenšuje nebo jiţ vyhynulo 

a pouze 10 % populací zvýšilo svou 

početnost. 

- Mezi skupiny ptákŧ, jejichţ populace silně 

klesají, patří chřástalové, čápi, bahňáci a 

potápky.  

- Největší hrozbou mokřadŧ a populací vodních 

ptákŧ je ztráta a degradace habitatŧ z dŧvodu 

rozvoje infrastruktury, regulace vod a 

intenzifikace zemědělství. Tyto negativní 

vlivy ještě zesiluje změna klimatu. 

Ze studie vyplývá, ţe v následujících letech je 

potřeba: 

- Zajistit plnou implementaci existujících 

mezinárodních úmluv a dalších nástrojŧ 

ochrany vodního ptactva do národní 

legislativy a podpořit jejich finanční zajištění 

především v Asii, Jiţní Americe a Africe, 

- identifikovat nejdŧleţitější místa výskytu 

vodních ptákŧ, zajistit ochranu jejich 

prostředí, zaručit udrţitelné vyuţívání těchto 

druhŧ ve spolupráci s lokálními komunitami a 

dalšími zainteresovanými osobami, 

- zastavit degradaci (a podpořit zlepšení stavu) 

mokřadŧ a dalších dŧleţitých stanovišť mimo 

chráněná území ve spolupráci s vládou, 

místními organizacemi, lovci atd., 

- koordinovat lov vodních ptákŧ, aby se 

zabránilo přílišnému vyuţívání populací, 

s přihlédnutím k typu migrace, 

- zvýšit počet a kvalitu monitoringu vodních 

ptákŧ v Asii, Jiţní Americe a Africe a 

výsledky vyuţít při podpoře plánování a 

implementace rozumného vyuţívání a 

ochrany těchto druhŧ. 

 

 Ve studii je uvedeno i několik příkladŧ, jak 

v rŧzných částech světa probíhá ochrana vodních 

ptákŧ. Jedná se o vytvoření nového hnízdiště 

plameňákŧ malých v Jiţní Africe, sepsání 

memoranda na ochranu husice rudohlavé mezi 

Chile a Argentinou, vytvoření mezinárodního 

plánu na ochranu Vattového moře (Waden sea), 
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omezení lovu vodních ptákŧ v Mali nebo obnovu 

mokřadŧ v Číně. 

 Uveden je také příklad pokusu o záchranu 

jespáka rezavého (Calidris canutus) v USA. 

Kaţdoročně protahují přes USA tisíce jedincŧ 

tohoto druhu z hnízdišť v Kanadě do zimovišť 

v Jiţní Americe. Jejich velmi dŧleţitou zastávkou 

je Delaware Bay v USA. Na tomto místě měli 

jespáci ještě před několika lety moţnost najít 

dostatek vajíček ostrorepŧ na to, aby s novou 

energií, kterou z nich získali, doletěli na 

zimoviště. V roce 1989 se počet jespákŧ v tomto 

zálivu odhadoval na 100 000 jedincŧ. V roce 2006 

jejich počet byl pouze 17 600. Úbytek byl zřejmě 

zpŧsoben nadměrným lovem ostrorepŧ (aţ 3 tisíce 

tun ročně). USA podniklo kroky ke sníţení lovu 

ostrorepŧ, včetně úplného zákazu lovu v Delaware 

Bay. V příštích letech se ukáţe, zda tato opatření 

mohou zvýšit početnost jespákŧ rezavých. 

 

Safari v Keni 

Martina Nacházelová 

 V červenci 2010 o prázdninách jsme si táta a 

já tak trochu splnili sen. Vyrazili jsme na čtrnáct 

dnŧ do východní Afriky pozorovat zvířata. Tím 

myslím především savce a na rozdíl od většiny 

turistŧ také ptáky. Proto jsme do naší trasy 

zahrnuli také některá jezera Velké příkopové 

propadliny, ať uţ sladkovodní či alkalická. 

 Po příletu na letiště hlavního města Nairobi na 

nás uţ čekal Alex, náš domorodý prŧvodce a řidič 

v jedné osobě, se kterým jsme strávili následující 

dva týdny a který, jak se zdálo, sdílel naši slabost 

pro ptáky, které nám aktivně pomáhal vyhledávat 

a určovat. V Nairobi jsme se nezdrţovali a hned 

vyrazili na sever do národního parku Samburu, 

který se rozkládá v polopouštní oblasti jen kousek 

severně od rovníku. Zde jsme se setkali s prvními 

velkými savci, mezi nimiţ byly i dnes uţ nepříliš 

běţné zebry Grévyho a přímoroţci oryxové bejsa, 

kteří se v Keni vyskytují právě jen na severu, 

stejně jako pštros somálský lišící se od známějšího 

pštrosa dvouprstého modrým zbarvením krku a 

nohou samcŧ. Nechyběli tu ani typičtí zástupci 

africké fauny, jakými jsou slon africký a ţirafa. 

Asi nemá smysl zde jmenovat všechny 

pozorované savce a ptáky, kterých jsme během 

safari viděli opravdu poţehnaně. Zaměřím se tedy 

především na bahňáky. V Keni se vyskytuje přes 

jedenáct set druhŧ opeřencŧ, a z toho 75 druhŧ 

bahňákŧ. Uţ v Samburu i přesto, ţe zdejší krajina 

byla kromě nejbliţšího okolí řeky dosti vyprahlá, 

jsme pozorovali první druhy. Kromě kulíka 

třípásého (Charadrius tricollaris) u řeky to byly 

především všudypřítomné čejky trnité (Vanellus 

spinosus) a korunkaté (Vanellus coronatus) a 

večer před naším odjezdem jsme pozorovali mezi 

vysokými suchými stébly trávy také běhulíky 

somálské (Cursorius somalensis), kteří skutečně 

dělali čest svému jménu a tak nebylo vŧbec 

snadné je vyfotit. 

 Třetí den ráno jsme vyjeli do soukromé 

rezervace Sweetwaters, o které se dnes hodně 

mluví v souvislosti s reintrodukcí téměř 

vyhubených nosoroţcŧ tuponosých severních ze 

ZOO ve Dvoře Králové. Nosoroţce tuponosé, 

někdy taky nazývané bílé, jsme tu pozorovali i 

volně v savaně. Byli součástí početných stád 

rŧzných antilop a gazel, mezi nimiţ se proplétaly 

perličky a šakalové čabrakoví. Občas jsme poblíţ 

cesty zahlédli pobíhat v místech s nízkou trávou i 

malého kulíka afrického (Charadrius pecuarius). 

Protoţe je tento park stejně jako Samburu ve velké 

nadmořské výšce - kolem osmnácti set metrŧ - 

udělalo se večer překvapivě chladno a silný 

studený vítr zpŧsobil, ţe jsme úplně promrzli. 

Přesto jsme se hned po večeři šli projít po našem 

kempu, který byl plný všemoţných ptákŧ, ale díky 

nizounkému oplocení také antilop. Přímo z jídelny 

byl výhled na napajedlo, kde se procházela 

strakatá, šedo-černo-bílá čejka běločelá (Vanellus 

armatus) ve společnosti čápŧ marabu, statných 

vodušek velkých a antilop losích.  
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Čejka běločelá (Vanellus armatus) 

 Spoustu času jsme strávili v zarostlé části 

kempu, kde neustále přeletovali nejrŧznější drobní 

pěvci tak rychle, ţe neţ jsme si pořádně prohlédli 

jednoho, objevil se na jeho místě jiný, snad ještě 

barevnější. Nechyběli tu ledňáčci, strdimilové, 

myšáci, cistovníci, timálie, kukačky, motýlci, 

zvonohlíci, vousáci, zoboroţci, sparáci, datli, 

bulbulové, sýkory, kruhoočka, snovači, špačci, 

leskoptve, vrabci, přádelníci, a dokonce ani 

papoušek ţlutotemenný (Poicephalus meyeri). A 

mezi tím vším se z roští občas vynořila hlava či 

hřbet menší, spíše skrytě ţijící antilopy lesoně 

pestrého. Jen kousek odtud jsme potkali další druh 

čejky, tentokrát poměrně nevýrazně zbarvenou a 

štíhlou čejku šedoprsou (Vanellus lugubris). 

Pomalu se začalo šeřit, a my uţ jsme se chystali 

zpět do stanu, kdyţ jsme zjistili, ţe kemp ţije 

nejen za denního světla. Začali lovit ťuhýci a lelci, 

mezi nimi občas prolétl větší či menší netopýr a 

stráţce kempu byl tak nadšený naším zájmem o 

přírodu, ţe s námi asi hodinu běhal po kempu, aby 

nám ukázal damana stromového, drobné zvířátko 

podobné hlodavcŧm, ale překvapivě poměrně 

blízce příbuzné slonŧm, které je nečekaně zdatné 

ve šplhání po stromech, stejně jako jeho zdejší 

příbuzný - daman skalní, který to zase umí ve 

skalách. 

 Třetí lokalitou, kam jsme zamířili, bylo velké 

sladkovodní jezero Baringo, kde ţije údajně přes 

čtyři sta druhŧ ptákŧ. My jsme jich sice zdaleka 

tolik neviděli, ale náš kemp nás zaujal především 

tím, ţe leţel přímo na břehu jezera a od vody plné 

hrochŧ a krokodýlŧ ho nedělil ţádný plot, pouze 

výstraţná cedule s nápisem: "Pozor, hroši a 

krokodýli jsou nebezpeční!" Krokodýlŧ tu bylo 

poměrně dost, největší však nepřesahovali délku 

dvou metrŧ. Přesto se neostýchali vylézt na molo 
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či odpočívat na břehu a člověk se k nim mohl 

přiblíţit i na dva metry, neţ zmizeli ve vlnách. 

Pečlivě udrţovaný trávník v kempu byl ráno vţdy 

rozrytý čerstvými hrošími stopami jen pár desítek 

metrŧ od naší chatky. 

 Kromě krásně barevných vousákŧ a volavek 

vlasatých (Ardeola ralloides) jsme také měli 

velkou radost z pozorování jednoho dospělce a tří 

mláďat ostnákŧ afrických (Actophilornis 

africanus) s neuvěřitelně dlouhými a tenkými 

prsty, s jejichţ pomocí jsou schopni se pohybovat 

po listech leknínŧ. 

 

 

Ostnák africký (Actophilornis africanus) 

 Během našeho pobytu zde jsme také podnikli 

výlet k nedalekému alkalickému jezeru Bogoria, 

které není tak častým cílem turistŧ. Potkali jsme tu 

nejen zebry stepní, velké antilopy kudu velké, 

damany skalní, ale především statisíce plameňákŧ 

malých (Phoeniconaias minor), z jejichţ rŧţové 

masy občas vyčuhoval krk většího plameňáka 

rŧţového (Phenicopterus ruber). Plameňáci se tu 

ţiví filtrací fytoplanktonu a díky slanosti vody 

jsou tu jedinými ptáky trávícími čas ve vodě. Na 

ţádnou kachnu tu člověk nenarazí. Dříve bylo 

záhadou, ţe jednou za několik let vţdy všichni 

plameňáci nejen z Bogorie, ale i z okolních jezer 

zmizeli neznámo kam, a vrátili se aţ za několik 

měsícŧ. Zjistilo se, ţe odlétají na hromadné 

hnízdiště k extrémně slanému jezeru Natron, kde 

předtím nikoho nenapadlo je hledat a pak se zase 

vracejí zpět. U Bogorie jsme také viděli krásné 

gejzíry a na výletě potkali skupinu dětí, které 

vypadaly dost nadšeně, kdyţ si na nás, zřejmě 
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první Evropany, které viděly, mohly sáhnout. 

Setkali jsme se s dalším bahňákem, a to s čejkou 

černohlavou (Vanellus tectus). Tři ptáci s 

černobílou hlavou a hnědavými zády vyzobávali 

cosi z hromádek trusu velkých savcŧ. 

 Alex nám domluvil vycházku s místním 

mladým prŧvodcem Mojţíšem, který nás zavedl 

na místa výskytu štírŧ a rŧzných ptákŧ, včetně 

běhulíka páskovaného (Rhinoptilus cinctus). 

Nakonec jsme viděli i jeho vajíčko zpola 

zahrabané v hlíně, kterého jsme si sami vŧbec 

nevšimli ani kdyţ nás Mojţíš postavil metr od něj. 

 

Běhulík páskovaný (Rhinoptilus cinctus)

 Dalším navštíveným parkem bylo rozlehlé 

alkalické a turisty často navštěvované jezero 

Nakuru. Na poslední chvíli jsme museli změnit 

kemp kvŧli vládním akcím. V tom náhradním byl 

personál zřejmě tvořen jen ţenami a chatky stály 

ve svahu s dech beroucím výhledem přímo do 

Velké příkopové propadliny.  

 Před prŧjezdem brány vedoucí do národního 

parku nás Alex varoval, abychom příliš neotevírali 

okna. Vzápětí jsme pochopili proč, kdyţ nám na 

střechu auta dopadlo něco těţkého a ve škvíře 

pootevřeného okýnka se objevila nenechavá 

pracka a černý obličejík kočkodana obecného. 

Takhle rychle jsem okýnko asi ještě nezavírala. 

Taková roztomilá opička by nám totiţ mohla 

snadno něco sebrat nebo udělat v autě pořádný 

binec. Hned kousek za bránou v lese z akácií jsme 

pozorovali našeho prvního nosoroţce dvourohého, 

který ale poměrně rychle zmizel v houští. Zahlédli 
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jsme také trochu zvláštního dravce jestřábce 

pochopovitého (Polyboroides typus) a 

majestátného orla korunkatého (Stephanoaetus 

coronatus). Zatímco se všichni turisté na břehu 

jezera soustředili výhradně na početná hejna 

plameňákŧ, my jsme obrátili své dalekohledy o 

něco dál, kde se vodou brodilo mnoho desítek pisil 

čáponohých (Himantopus himantopus) spolu s 

kulíky, břehoušem černoocasým (Limosa limosa), 

jespákem křivozobým (Calidris ferruginea), 

jespákem bojovným (Philomachus pugnax) a 

pisíkem obecným (Actitis hypoleucos). Nedaleko 

se procházela čejka černokřídlá (Vanellus 

melanopterus). Travnaté plochy byly plné zeber, 

rŧzných antilop a překvapivě také nosoroţcŧ 

tuponosých. Na trávě se válely hyeny skvrnité a 

nebály se ani kdyţ jsme přijeli s autem asi na tři 

metry. Chvíli před setměním jsme míjeli menší 

jezírka, kde bylo kromě kachen a čápa sedlatého 

(Ephippiorhynchus senegalensis) také několik 

bahňákŧ jako je vodouš bahenní (Tringa 

glareola), vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis), 

vodouš šedý (Tringa nebularia) a rodinky slučic 

zlatých (Rostratula benghalensis). V závěru jsme 

měli velké štěstí, kdyţ jsme krátce mohli vidět 

poměrně vzácně pozorovanou hyenu ţíhanou. 

 

 

 

 

Slučice zlatá (Rostratula benghalensis) 
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 Po dvou dnech strávených v Nakuru jsme se 

opět sbalili a vyjeli na jih k sladkovodními jezeru 

Naivasha, které je v nadmořské výšce 1 880 m a 

proto tu ani neţijí krokodýli. Čekala nás asi 

dvouhodinová jízda mezi rákosinami, trsy papyru 

a rŧznými dalšími vodními rostlinami, které 

zpŧsobily, ţe velké jezero pŧsobilo spíše jako 

rozsáhlý mokřad. Nad hlavami nám létaly snad 

stovky rybákŧ bahenních (Chlidonias hybridus) a 

na vegetaci na vodní hladině jsme měli moţnost 

vidět několik hnízd těchto ptákŧ, ať uţ v nich byla 

vajíčka, mláďata v prachovém peří nebo uţ skoro 

vzletní ptáci. Opatrně jsme propluli kolem 

stádečka hrochŧ odpočívajících ve vodě, s hlavami 

poloţenými na zádech svých společníkŧ a kdyţ se 

náš prŧvodce, který řídil člun dozvěděl, ţe jsme 

ptákomilci, ukázal nám místa, která ptáky jen 

překypovala. Viděli jsme vytouţenou volavku 

obrovskou (Ardea goliath), racky, slípky, potápky, 

ostnáky, lysky, husičky, zrzohlávky, další druhy 

volavek, pelikány bílé (Pelecanus onocrotalus) i 

africké (Pelecanus rufescens). Poprvé a naposledy 

jsme také zahlédli pár čejek bělohlavých (Vanellus 

crassirostris). Po tom, co jsme měli moţnost vidět 

útok orla jasnohlasého (Haliaeetus vocifer) na 

předhozenou rybku, vrátili jsme se k autu a 

pokračovali nejdřív po asfaltové silnici a následně 

po kamenité a prašné cestě do naší finální 

destinace a to do věhlasného národního parku 

Masai Mara, kde jsme měli strávit následující čtyři 

dny. Kemp byl přímo v parku a bez oplocení. 

Vedli ho Masajové a jak jsme záhy zjistili, byli 

jsme tu jedinými hosty, takţe o nás bylo opravdu 

dobře pečováno. Protoţe kemp nebyl oplocen a 

tudíţ hrozilo, ţe by se sem mohla zatoulat nějaké 

šelma, měli jsme po setmění zakázáno chodit bez 

doprovodu od jídelního stanu do toho našeho a tak 

nás vţdy vedl jeden z Masajŧ, vyzbrojený buď 

oštěpem, lukem, nebo palicí. Jeden z nich drţel 

stráţ i přes den a vţdy chodil oblečený v tradičním 

masajském oděvu ze svítivě červené látky. Jak se 

dalo čekat, Masai Mara byla na zvěř bohatší neţ 

předchozí námi navštívená místa. Viděli jsme tři 

lví smečky, jednu z nich s asi pěti lvíčaty, která si 

pochutnávala na čerstvě skoleném pakoni, 

geparda, nejrŧznější antilopy, ţirafy (zde poddruh 

ţirafa masajská), drobné šelmičky mangusty a 

především nekonečná stáda zeber a pakoňŧ, kteří 

se právě vraceli z tanzanského NP Serengeti, kam 

kaţdoročně migrují. Jen na levharta nám štěstí 

nepřálo. Bylo tu ale několik druhŧ supŧ, orlŧ a pro 

nás uţ osmý druh čejky - čejka hnědá (Vanellus 

senegallus) s nápadnými ţlutými laloky mezi 

očima a zobákem. Samozřejmě nechybělo velké 

mnoţství drobných pěvcŧ a naneštěstí i mnoho 

cistovníkŧ ukrytých většinou v trávě, coţ často 

omezovalo pozorovací dobu jen na několik sekund 

při přeletu přes cestu. A proč píšu "naneštěstí"? 

No protoţe touha správně určit všechny nafocené 

a nafilmované druhy mě doma donutila strávit 

dlouhé hodiny nad určovací příručkou a u 

internetu, protoţe tito cistovníci zkrátka vypadají 

jeden jako druhý a v Keni jich ţije desítky druhŧ. 

Poslední večer našeho pobytu nám Masajové 

přichystali vystoupení v tradičních krojích a za 

zpívání nebo spíš za zvuku rytmických hrdelních 

zvukŧ tančili v masajském stylu kolem našeho 

stolu a na závěr předvedli bojový tanec, jehoţ 

součástí jsou výskoky do výšky. Kdo vyskočil 

zvláště vysoko, vyslouţil si potlesk jako úctu od 

všech přihlíţejících. Nakonec ani náš vysoký 

sympatický číšník neodolal, odloţil talíře a šel 

také tančit s ostatními. Tak skončilo naše africké 

safari, za nočních zvukových projevŧ hyen a lelkŧ 

a mohli jsme si jen říci: sem se určitě ještě někdy 

vrátíme. 
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Po určení všech druhŧ, u kterých to bylo moţné, 

jsme došli k počtu pozorovaných ptákŧ 

pohybujícímu se kolem 270 druhŧ a k počtu savcŧ 

plus mínus 39. Zdaleka ne vše jsem zde popsala a 

tak, máte-li zájem, mŧţete navštívit náš web: 

www.nachi.wz.cz, kde najdete podrobnější 

reportáţ a také zatím nedokončenou galerii, která 

by ve finále měla obsahovat všechny druhy ptákŧ, 

savcŧ i dalších zvířat, s nimiţ jsme měli moţnost 

se v Keni setkat. 
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Bahňáci ruské Čukotky 

  Vojtěch Kubelka 

       Vroce 2010 jsem měl moţnost strávit od 

poloviny června měsíc svého ţivota na téměř 

opačném konci Země, na ruské Čukotce v okolí 

města Anadyr. Jednalo se o mezinárodní expedici 

za jespákem lţícozobým. Českou část výpravy 

tvořili tři členové: Mirek Ešuš Šálek, Hynek 

Matušík a já. Opravdu jsme si to uţili. Řada 

záţitkŧ a jedinečných událostí by vystačila na 

samostatnou publikaci, zde se však pokusím jen 

stručně okomentovat fotografie vybraných druhŧ 

bahňákŧ, zvláště těch, které jsou pro našince málo 

známé. Celkově jsme pozorovali 26 druhŧ 

bahňákŧ, z toho jedenáct druhŧ tvořili jespáci. 

Nyní jiţ komentáře k typickým biotopŧm a 

jednotlivým zástupcŧm. 

 

Takto vypadala klasická pobřeţní tundra se sladkými i brakickými jezírky. 

 

Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) byl i zde vzácnějším druhem. 
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Toto je hnízdo lyskonoha ploskozobého na pobřeţní písečné duně ukryté ve vegetaci. 

 

Dále od moře Ešus objevil snŧšku jespáka aljašského (Calidris mauri). Tento druh má na Čukotce okraj 

svého hnízdního areálu, jedná se o severoamerický druh. V podobném prostředí hnízdili i kulíci bledí a 

kameňáčci pestří. 
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Dospělý jespák aljašský ve svatebním šatu hledající potravu v mělké příbřeţní lagunce. 

 

 

Zatravněná pobřeţní tundra s výhledem na hory s tající sněhovou pokrývkou. V tomto biotopu jsme 

zastihli protahující jespáky lţícozobé (Eurynorhynchus pygmeus). 
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Dospělý jespák lţícozobý ve svatebním šatu (pravděpodobně samec) při sběru potravy.
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Tento jedinec pouţíval svŧj lţícovitý zobák podobně jako kolpík, normálně s ním píchal do bahna jako 

jiní jespáci stejně jako snadno sbíral potravu z pobřeţní vegetace.

 

  



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  6 

73 

 

Porovnání velikosti s jespákem šedým a stejný jedinec při rozletu. Doletí na své hnízdiště a nalezne 

vhodného partnera k rozmnoţování? Při dnešních celosvětových populačních stavech okolo 200 ptákŧ a 

nepříznivých okolnostech na barmských zimovištích a východoasijských tahových zastávkách jsou jeho 

vyhlídky více neţ nejisté... Drţeli jsme mu pěsti. 

 

Běţný druh bahňáka, kulík písečný (Charadrius hiaticula) se blíţí ke svému pokladu. 
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Jespák rudokrký (Calidris ruficollis) byl nejčastějším druhem jespáka, který nás provázel od pobřeţí aţ 

do vyšších poloh. Jedincŧ jsme pozorovali stovky, taktéţ běţný byl tok či dvoření, ale na hnízdečko, nebo 

mláďata jsme štěstí neměli. Při kaţdém spatření takovéhoto bahňáka se nám tajil dech, protoţe aţ na 

lţičkovitý zobák jsou si s jespákem lţíčozobým značně podobní a také jsou si nejpříbuznější. 
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Jespák velký (Calidris tenuriostris) hnízdí v nehostinné a opuštěné horské tundře. Na těchto místech 

nepotkáte jiného bahňáka. Sníh roztává pomalu a hmyz, či další potrava je zde dostupná jen na velmi 

krátkou dobu. Zdá se, ţe tyto drsné podmínky jsou daní za niţší, či skoro ţádnou míru predace… 
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Tohle je ta krásná pustina ve svitu večerního slunce v čukotských horách. 

 

Kuřátko jespáka velkého směle směřující vstříc nejisté budoucnosti. 
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Horská bystřina prŧzračné čistoty představuje další zajímavý biotop. 

 

Vodouš aljašský (Heteroscelus incana) je jeho vzácnějším obyvatelem.  
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Takto trochu vodouším pohledem vyhlíţí z travin jespák srostloprstý (Calidris subminuta). Je to další 

z hojnějších malých jespákŧ, ale jeho hnízdní biologie nám zŧstala rovněţ ukryta. 
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Okolí říčního koryta, v jehoţ okolní travnaté tundře se nacházela hnízdní teritoria jespákŧ dlouhoprstých. 

 

Nepříliš atraktivně vypadající říčka v Uhelných Kopách nebyla pouze plná odpadkŧ, ale hostila i 3 

rodinky vodoušŧ malých (Xenus cinereus). Tento druh v dané oblasti ještě před několika lety nehnízdil a 

v současnosti je to nejvýchodnější oblast areálu jeho výsktu. Podobným zpŧsobem se na Čukotku z JZ 

poslední dobou šíří i jiné ptačí druhy. 
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Dospělý vodouš malý, varující v blízkosti mláďat. 

 

 

Asi týdenní kuřátko vodouše malého na útěku do krytu vegetace.
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Ešus v dálných ruských baţinách. Řada jezírek s plovoucími trsy osřic byla pro tuto oblast typická. 

Badatel doslova chodil „po vodě“ houpavou chŧzí. Vnáročném terénu se ornitolog nemohl ani na chvilku 

zastavit, protoţe by to znamenalo propad do baţinného jezera s neznámou hloubkou, ale zato zaručeně 

ledovou vodou. 

 

V této plovoucí vegetaci hnízdil i pro nás exotický slukovec dlouhozobý (Limnodromus scolopaceus). 

Díky náročnosti terénu a nepřístupnosti hnízdišť je tento druh opravdu tajemný.  
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Slukovec dlouhozobý ve svém mikrohabitatu. 
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Dalším druhem jedinečného bahňáka je zde jespák skvrnitý (Calidris melanotos). 

 

Dospělý jedinec jespáka skvrnitého právě dotokal na travinné vyvýšenině uprostřed nedozírné tundry. 



 

 

Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR 

Vanellus  6 

84 

 

Tři jespáci skvrnití při dvoření se samici. 

 

Romantický výhled na anadyrský záliv při západu slunce.  
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Zajímavá pozorování objektivem fotoaparátu 

  Pavel Ondra 

 Rok 2010 byl mimořádně nakloněn výskytu neobvyklých druhŧ bahňákŧ na našich tradičních 

lokalitách na Břeclavsku a Znojemsku. Překvapením byl mimo jiné delší pobyt 4 exemplářŧ břehouše 

černoocasého (Limosa limosa) v době od 30.8. do 21.9., který byl s největší pravděpodobností ovlivněn 

dostatkem vhodné potravy a její dostupností. Na rozdíl od kolih velkých (Numenius arquata) lovili 

břehouši potravu výhradně pod vodní hladinou poměrně hluboko pod vodou, která jim dosahovala 

zpravidla aţ na břicho.  

 

 

Délkou nohou i svou velikostí byli ve značné výhodě proti vodoušŧm tmavým (Tringa erythropus), pro 

které je tento zpŧsob hledání potravy typický. 
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Hlavním cílem jejich snaţení byly červené larvy pakomárŧ, často označované jako patentky, které svými 

citlivými zobáky velmi obratně vyhledávali v bahnitých sedimentech nádrţe. Při prŧchodu zobáku 

vodním sloupcem nahoru je vyprali a aţ s hlavou nad hladinou si na nich pochutnávali. 
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Pozoruhodná byla vytrvalost při vyhledávání potravy. V poloze s hlavami většinou pod vodou  vydrţeli 

prakticky celé dny s jednou aţ dvěma malými přestávkami. 

 

Během přestávky se osušili, čistili peří, protáhli a často i proletěli. 
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Zajímavé bylo, ţe nijak neorganizovali hlídání a často měli hlavy pod vodou všichni. Při poměrně vysoké 

frekvenci vynořování to asi nepovaţovali za nutné. 

U nás uţ poměrně vzácný společný obrázek s kolihami při odpočinku na břehu je jen dokladem 

skutečnosti, ţe se oba druhy drţely odděleně ve svých skupinách. 
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Lokalitu opustili břehouši aţ v době, kdy hladina vody začala stoupat a veškeré zdroje potravy se pro ně 

staly nedostupnými neboť mělčí a zaplavované partie jiţ byly v předstihu vyuţity menšími druhy 

bahňákŧ. 
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Ještě vzácnější a dovolím si říci, ţe v našich podmínkách  mimořádný obrázek se naskytl při pohledu na 

dva břehouše, z nichţ kaţdý patřil k jinému druhu. Tito dva bahňáci spolu evidentně odpočívali i 

vyhledávali potravu a nakonec spolu odletěli na nocoviště. 
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