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Smrdutá návnada přilákala „ztracený“ druh
Jeden z nejvzácnějších a současně nejméně známých ptáků planety, buřňák 

Macgillivrayův (Pseudobulweria macgillivrayi), byl v květnu 2009 poprvé 

vyfotografován na volném moři. Ptáci byli přilákáni na zapáchající návnadu 

z rybích vnitřností a tuku. Druh byl popsán na základě jediného exempláře 

v roce 1855. Po více než 

130 dalších let však pat-

řil mezi ztracené druhy, 

a to až do jeho znovu-

objevení v 80. letech 

20. století, kdy bylo nale-

zeno několik jedinců, kteří 

narazili do střech domů 

na pobřeží ostrova Gau, 

jejich předpokládaného 

hnízdiště. V průběhu letošní květnové expedice bylo přilákáno osm jedinců 

tohoto kriticky ohroženého druhu, což svědčí o pravděpodobně velmi malé 

populaci. Pro přežití druhu je nutné co nejrychlejší nalezení hnízdních nor 

a zahájení okamžitých opatření, zaměřených především na ochranu před 

kočkami, krysami a jinými pozemními predátory.  C

Bezpečnější průlet Středomořím?

Malta a Kypr jsou neblaze proslu-

lé milióny mrtvých ptáků zastřele-

ných pro zábavu lovci, kteří ještě 

donedávna mohli beztrestně stří-

let i během jarního tahu a hnízdní 

sezóny. Zdá se však, že i zde se 

začíná blýskat na lepší časy.

V září padlo rozhodnutí Evropského 

soudního dvora, zakazující Maltě 

jarní lov ptáků, který tamní vláda pozastavila teprve na začátku procesu 

v roce 2008. A po dvou letech klidu lze mluvit o návratu běžných druhů 

ptáků, kteří zahnízdili ve větších počtech, a vrátily se i několik let nehníz-

dící druhy. Jmenujme hnízdění dvou párů poštolky obecné poprvé po 

15 letech, první hnízdění konipasa horského po sto letech, teprve čtvrté 

doložené mládě kukačky obecné či zcela nový hnízdní druh, kterým je 

rorýs šedohnědý. Nadále ovšem panují oprávněné obavy z nelegálního 

lovu, kterému stále padá za oběť množství ptáků. Další dobrá zpráva při-

šla letos na jaře z Kypru – po dlouholeté kampani BirdLife International 

se kyperská vláda rozhodla zakázat lov ptáků v květnu. Rozhodně důvod 

ke slavení, kdyby ovšem v loňském roce Kypr nezaznamenal ostudný 

rekord – více než 1,1 miliónu pěvců, především drozdů a pěnic, bylo 

ilegálně odchyceno pro kulinářské účely. Připravuje se z nich tzv. ambe-

poulia, v místních restauracích sice zakázaná, avšak široce rozšířená 

a úřady bohužel tiše tolerovaná „lahůdka“.  C

Atlas bahňáků přináší špatné zprávy

Více než polovina populace bahňáků v Evropě, západní Asii a Africe ubývá, 

a to stále rychlejším tempem, říká Atlas populací bahňáků v Africe a Západní 

Eurasii, vydaný letos organizací Wetlands International. Kromě vyčerpávajících 

údajů o počtech, rozšíření a tahu jednotlivých druhů, přináší i první ucelený 

přehled klíčových lokalit. Publikace zdůrazňuje potřebu lepší ochrany mok-

řadů podél migračních cest, zejména v Africe 

a na Středním východě. Zatímco v Evropské 

unii byla vybudována síť chráněných území 

Natura 2000, za hranicemi EU je ochrana 

lokalit stále nedostatečná. Přitom především 

mokřady západoafrického pobřeží jsou vysta-

veny mimořádnému tlaku rychle rostoucí 

lidské populace. Delany et al. 2009: An Atlas of Wader 

Populations in Africa and Western Eurasia, Wetlands 

International.  C

všechny příspěvky Lucie Hošková
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Poznáte u nás zimující husy?
Karel Hudec

poznáte…?co přinesl poštovní holub letem ptačím světem

Buřňák Macgillivrayův – endemit souostroví Fiji. 

Foto: BirdLife International

Domácí husu zná patrně každý: velké zavalité tělo, krátké 
nohy, dlouhý krk s malou hlavou a silným zobákem. Téměř 
všechny divoké husy vyskytující se během roku u nás patří ke 
třem „šedým“ druhům: jsou to husa velká, polní a běločelá.  

Z nich jedině husa velká u nás i hnízdí, takže ji můžeme vidět po celý 

rok. Hnízdiště, kam se ze zimovišť vrací v únoru, se nacházejí v jižních 

Čechách a na jižní Moravě, v menším počtu i např. v Poohří, Polabí či 

Poodří. V červnu, kdy dospívají mláďata, pelichají dospělým letky, takže 

nemohou létat a soustřeďují se ve stovkách na letních shromaždištích. Na 

některých z nich zůstanou až do listopadu, kdy většina táhne do zimovišť 

v západním Středomoří. Ve stále větším počtu však u nás také zimují. 

Nehnízdící dvou- až tříletí ptáci mohou pelichat i severněji v Evropě.

Další dva „severské“ druhy hus zastihneme u nás jen od poloviny září 

do poloviny dubna často ve společných hejnech. 

Husy jsou výrazně společenští ptáci. Husy velké se po vyhnízdění 

a přepelichání soustřeďují z celých oblastí výskytu jen do několika 

stálých společných shromaždišť. Od konce září se k nim na některých 

shromaždištích připojují i „severské“ husy. Část hus všech druhů zde 

setrvává přes zimu a jejich počty se zvyšují opět v době jarního průtahu. 

Středem těchto shromaždišť jsou větší vodní plochy: rybník Dehtář na 

Českobudějovicku, Velký Tisý na Třeboňsku, velké rybníky a zejména 

údolní nádrž Nové Mlýny na jižní Moravě, v menším počtu údolní nádrže 

Jesenice, Nechranice nebo Rozkoš, případně i některá místa na dolním 

toku řeky Moravy (viz také str. 10–11). 

Tisícová hejna hus nocují na vodě, odkud vyletují na pastvu – přede-

vším na ozimy – zhruba do 30 km od nocovišť. Husy velké se pasou ráno 

a navečer a mezitím se vracejí na vodu, husy polní a běločelé se vracejí 

přes den na vodu jen nepravidelně. Nejpůsobivější pozorování hus je na 

shromaždištích za ranního rozletu a večerního návratu.

Všechny tři zmíněné druhy, především však oba severské, tvoří také 

převážnou většinu hus přeletujících v hejnech od podzimu do jara často 

i nad městy nebo hřebeny hor. Druhy v těchto hejnech je často možné 

rozlišit jen podle hlasu.

Další dva druhy „šedých“ hus se u nás vyskytují zpravidla od podzimu 

do jara zřídka až výjimečně, převážně jednotlivě nebo v malých skupi-

nách. Nejčastěji jsou k zastižení na společných shromaždištích v hejnech 

jiných druhů hus. Jsou nesnadno rozeznatelné, zejména mladí ptáci. Husa 

krátkozobá je „zmenšená“ husa polní, s růžovou kresbou na tmavém 

zobáku, svrchní strana křídel je v letu světle modrošedá. Husa malá je 

„zmenšená“ husa běločelá, se světlým zobákem, u dospělých s bílým 

čelem až daleko za oko a žlutým kroužkem kolem oka.

Zřídka až výjimečně se u nás vyskytují také bernešky, a to především 

od podzimu do jara na shromaždištích hus. Pouze bernešky velké z popu-

lací do Evropy introdukovaných mohou být jednotlivě zastiženy během 

celého roku kdekoliv na našem území. V poslední době jsou i v létě 

zaznamenáváni jedinci bernešky bělolící.

Bernešky jsou s výjimkou bernešky velké výrazně menší než ostatní 

husy. V hejnech hus jsou nápadné i tmavým až černým zbarvením, další 

kresba je zpravidla vidět až při detailním prohlížení. Tři druhy bernešek 

jsou menší, s kratším slabším zobákem. Berneška bělolící se v letu ozývá 

štěkavým „guak“. Podobná berneška tmavá je ještě menší, celá hlava 

je tmavá, pouze po stranách krku je u dospělých bílý proužek, spodní 

strana těla je tmavěji šedohnědá. Hlas je hluboké jednoslabičné „krok“. 

Berneška rudokrká je velmi pestrá. Hlas je zvučné odděleně dvouslabičné 

„ki-kvi“. Čtvrtý druh – berneška velká – je větší než husa velká, hlas v letu 

je zvučné „a-hong“ (druhá slabika vyšší).

Všechny bernešky zalétají s husami na pastvu, ale s výjimkou bernešky 

rudokrké hledají potravu i ve vodě, a to včetně „panáčkování“. Pohyby 

malých druhů na pastvě jsou velmi rychlé, což je zejména nápadné u berneš-

ky rudokrké v hejnech ostatních druhů hus. Bernešky velké hnízdící v sever-

ní Evropě v blízkosti člověka se mohou chovat i značně důvěřivě.  W C

Foto: P. Vaněk

Konipas horský zahnízdil na 
Maltě poprvé po sto letech.

Hnízdění kachny na střeše oddělení 
pro léčbu závislostí v Bohnicích

Na zvířátka jsme u nás zvyklí. 

Ornitologicky nejzajímavější byl tuč-

ňák s mačetou, kterého halucinoval 

jeden pán závislý na alkoholu. Také 

jsem natočil žertovné video (ke shléd-

nutí na www.youtube.com/drnespor) 

zvané kachní smích. Prozřetelnost 

tomu chtěla a dostalo se mi poučení, 

že kachna vypadá jinak.

Na střeše mužského oddělení se usídlila divoká kachna. Z jejího 

hnízda trčela šiška a celý obraz působil zvláštně. Kachna vypadala velmi 

spokojeně a s mateřskou něhou seděla na vejcích. Byli jsme ohleduplní, 

fotografování a natáčení se děla na dálku. Pak se vylíhlo osm čiperných 

káčátek. Jedno bylo dokonce tak čiperné, že spadlo ze střechy z výše 

deseti metrů. Pod hnízdem byl keř a tvorečkovi se nic nestalo. I byl 

vložen do papírového víka od krabice a po šikmé střeše sešoupnut zpět 

do hnízda pod mateřské křídlo.

Byli jsme zvědaví, co se bude dít dále. Názory expertů se lišily. Pravdu 

měl Josef Chytil, koordinátor Jednotného programu sčítání ptáků ČR. Ten 

předpověděl, že po 48 hodinách sletí kachna dolů, káčata si zavolá a vše 

bude v pořádku. Dr. Chytil mi také rozmluvil úmysl rozdělit se s kachnou 

o svačinu. Kachní rodina v předpověděném čase bezpečně slétla na zem 

a dala se do oždibování trávy. Pak zmizela neznámo kam. Panu Chytilovi 

jsem napsal, ať ke svým ptákům připočítá dalších osm kachen.

Doufám, že se kachní rodině u nás líbilo a že příště přiletí znovu. Zatím 

jsem ale nenašel odvahu požádat ředitelství léčebny, aby nám poblíž oddě-

lení zbudovali pro kachny rybník.  C

Videa s kachnou na střeše najdete na www.youtube.com/drnespor.

 Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. 

Nízkoenergetické bydlení pro strakapouda

Pečlivě zvolte stavební firmu, která má se zateplováním 

domů prokazatelné zkušenosti. Nám nabídla osvědče-

ný stavební systém STOMIX s tloušťkou polystyrenové 

izolační vrstvy 10 cm. Odpor klade jen minimálně 

a vypadá to, že pro strakapouda má ty nejpřitažlivější 

vibrace. Na peníze nehleďte a připravte svému létající-

mu nájemníkovi co nejlepší komfort.

První otvor si vydlabal ještě před dokončením fasá-

dy, a tak jsme jej nechali zatmelit. Milý šplhavec si ale hned vedle vydlabal 

nový. Ani tentokrát jsme netušili, jak moc o bydlení v našem domě stojí, 

takže kromě zatmelení jsme fasádu opatřili dvěma siluetami bojovně vyhlížejí-

cích predátorů. Náš hrdina se ale nezalekl a oba naše hlídače „poslal k zemi“ 

cíleným zasáhem. 

Doufáme, že se mu bude v některém hnízdečku opravdu líbit a nepostoupí 

ho dál třeba veverce, jak se stalo v sousedním domě.  C

Jiří Kaláček (Brno-Lesná) 

Foto: K. Nešpor

Foto: Z. Malota

Mladý bukáček malý trávil 18. září 2009 téměř celý den na balkóně ve Zlíně 
na náměstí. Zdeněk Malota, Zlín
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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

Husa velká (Anser anser)
Velikost: největší z našich hus, téměř jako husa domácí  Prostředí: větší vodní nádrže 
s porosty rákosin nebo ostrůvky v otevřené krajině s poli, loukami a pastvinami  Výskyt 
v ČR: tažná (II.-XI.), v menším počtu i přes zimu, pravidelně hnízdí (III.-V.) v J Čechách 
a na jižní Moravě, hnízdění menšího počtu párů se rozšiřuje do V a SZ Čech a Poodří  
Stav a početnost v ČR: trvalý mírný vzestup, 670–800 párů  Pozn.: Husy velké u nás 
hnízdící jsou přechodem mezi h. v. evropskou (A. a. anser) a větší a světlejší h. v. asij-
skou (A. a. rubrirostris).w Hlasy na: www.birdlife.cz/ptacisvet.html

zobák žlutý (A. a. anser) až světle růžový (A. a. rubrirostris), světlý nehet 

tmavý krk

zobák delší, štíhlejší, 
více žluté kresby

nohy světle růžové

tmavošedý 
hřbet

krk a hruď 
černé

bílý pás 
na bocích

přední část krku 
rezavohnědá

bílá spodní 
strana

Husa polní (Anser fabalis)
Velikost: o něco menší než husa velká
Prostředí: shromaždiště na větších vodách 
v zemědělské krajině  Výskyt v ČR: J Morava 
a J Čechy, v menším počtu i v s SZ Čechách 
Stav a početnost v ČR: po r. 1975 vzestup 
a až desetitisícové počty v 90. letech, po r. 2000 
výrazné snížení  Pozn.: Husy polní u nás se 
vyskytující patří ke dvěma poddruhům: 
h. p. evropská (A. f. fabalis) a h. p. jamalská 
(A. f. rossicus). Hlavním rozlišovacím znakem je 
tvar a zbarvení zobáku.

Berneška velká 
(Branta canadensis)
Velikost: větší než husa velká  Prostředí: vodní 
nádrže a pastevní plochy v okolí  Výskyt v ČR: 
ojediněle během celého roku, převážně od 
podzimu do jara Stav a početnost v ČR: jen 
zřídka, většinou jednotliví ptáci

Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
Velikost: velmi malá husa Prostředí: vodní nádrže 
a pastevní plochy v okolí  Výskyt v ČR: od podzimu do 
jara  Stav a početnost v ČR: v posledních letech častěji 
jednotlivě i malé skupiny

bílá skvrna 
u kořene 
zobáku

Husa malá (Anser erythropus)
Velikost: nápadně malá šedá husa Prostředí: zpravidla na společných shromaždištích 
hus Výskyt v ČR: mezi IX.–V.  Stav a početnost v ČR: výjimečně a zpravidla jednotlivě  
Pozn.: Zmenšená husa běločelá, mladí obtížně rozeznatelní od husy krátkozobé.

Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus)
Velikost: nápadně malá šedá husa  Prostředí: zpravidla na 
společných shromaždištích hus  Výskyt v ČR: nepravidelně 
mezi IX.–IV.  Stav a početnost v ČR: v malém počtu do desítek 
jedinců  Pozn.: Zmenšená husa polní, mladí obtížně rozezna-
telní od husy malé.

Husa běločelá (Anser albifrons)
Velikost: nejmenší z šedých hus Prostředí: společné s husou polní
Výskyt v ČR: společně s husou polní Stav a početnost v ČR: po r. 1990 
trvalé zvyšování početnosti do desetitisíců a zvyšování podílu ve společných 
hejnech severských hus

Berneška bělolící 
(Branta leucopsis)
Velikost: velmi malá husa
Prostředí: vodní nádrže 
a pastevní plochy v okolí
Výskyt v ČR: vzácně, převážně 
od podzimu do jara
Stav a početnost v ČR: v poslední 
době častější výskyt jednotlivých 
ptáků nebo malých skupin

hlava bílá, 
temeno černé

Branta leucopsis

Branta canadensis

A. erythropus juv.

A. albifrons juv.

A. brachyrhynchus juv.

Anser fabalis rossicus

Anser fabalis fabalis

Branta bernicla hrota

Branta bernicla bernicla

vrch těla černý

tmavé nohy

zobák černožlutý, tmavý nehet

u dospělých břicho 
výrazně tmavě skvrnité

nápadné 
bílé čelo

zobák 
růžový, 

světlý 
nehet

křídla shora nejsou 
nápadně světlá

zobák krátký, vysoký, 
tmavý s růžovou kresbou

nápadně světle šedomodrá 
svrchní strana křídel v letu

zobák růžový, 
světlý nehet

skvrnité 
břicho

žlutý kroužek

u dospělých sahá bílá 
až za oko

zobák kratší, u kořene vyšší, 
žlutý úzký příčný pásek

menší velikost, 
tmavá prsa

větší velikost, 
světlá prsa

Berneška tmavá (Branta bernicla)
Velikost: velmi malá husa  Prostředí: vodní nádrže a pastevní 
plochy v okolí  Výskyt v ČR: vzácně od podzimu do jara  
Stav a početnost v ČR: jednotlivě nebo v malých skupinkách  
Pozn.: K nám zalétá pravidelněji b. t. severoevropská 
(B. b. bernicla), výjimečně b. t. atlantská (B. b. hrota).

světlá spodní 
strana

tmavá spodní 
strana

žlutý kroužek kolem oka

světlý nehet

zobák žlutorůžový, 
tmavší nehet

zobák krátký, tmavý, 
růžově červená kresba

světlá prsa

černé čelo


