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ÚVOD
V˘skyt bahÀákÛ v Ptaãí oblasti (PO) Bzenecká Doubrava – StráÏnické Pomoraví je
podmínûn mnoÏstvím vody v polních a mokﬁadních biotopech, pﬁiãemÏ k nejv˘znamnûj‰ím faktorÛm patﬁí povodnû. V˘znam povodní pro vodní a mokﬁadní ptáky, a zejména
pak bahÀáky, je nesporn˘ (âMELÍK et al. 1998, ·KORPÍKOVÁ et al. 2007). ·KORPÍKOVÁ
et al. (2007) shrnuje koncentrace ptákÛ na rozlivech na jiÏní Moravû, vãetnû lokalit
v PO, v pﬁedjaﬁí 2006.
METODIKA A POPIS LOKALIT
âlánek zahrnuje pozorování bahÀákÛ na území Ptaãí oblasti Bzenecká Doubrava –
StráÏnické Pomoraví (kvadrát 7069 a 7070) na jaﬁe roku 2009, zvlá‰tní pozornost byla
vûnována hnízdnímu v˘skytu. Lokality byly kontrolovány nepravidelnû, vícekrát za
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sezonu. Vût‰inou byly sledovány takﬁka kaÏd˘ t˘den, a to zejména ty nejv˘znamnûj‰í
z nich.
V roce 2009 do‰lo okolo 7.3. ke krátk˘m povodním (ﬁádovû hodiny aÏ jeden den),
kdy byly v rÛzné míﬁe zatopeny záplavové oblasti. I kdyÏ rozsahem a délkou trvání se
jednalo o malou, lokální povodeÀ, díky dan˘m podmínkám se voda v polích udrÏela pomûrnû dlouho a vzniklo pﬁíhodné prostﬁedí pro v˘skyt a hnízdûní bahÀákÛ.
Nejv˘znamnûj‰í lokalitu pﬁedstavovaly Bzenecké louky (obr. 49 a 51 v pﬁíloze).
Okolo 7.3. se potok Syrovinka témûﬁ vylil ze bﬁehÛ, na ﬁece Moravû byl téhoÏ dne
zv˘‰en˘ stav hladiny, hlá‰en byl 3. povodÀov˘ stupeÀ. Dne 9.3. byla ãást lokality zaplavena, voda postupnû opadávala, na poli zÛstalo jezero ãásteãnû zásobené povodní,
ãásteãnû zv˘‰en˘m úhrnem sráÏek v pﬁedchozím období. Do 30.4. voda ustoupila ze tﬁí
ãtvrtin, v poli zÛstalo jezero velké cca 30 ha. Do 7.5. se rozloha vodní hladiny zmen‰ila o více neÏ polovinu a do konce mûsíce pﬁetrvaly uÏ pouze jednotlivé, i kdyÏ ãasto
rozsáhlé, více ãi ménû zarostlé kaluÏe. Poté voda rychle mizela. Podobn˘ prÛbûh mûl
stav vody také na dal‰ích lokalitách v tûsné blízkosti Moravy. Na lokalitû Malá pﬁíãina
se voda udrÏela nejdéle a v nejvût‰ím mnoÏství. Zaplnila tu po záplavû podlouhlou depresi a postupnû ustupovala. Pro úplnost zahrnuje ãlánek i pozorování z dal‰ích lokalit
v ptaãí oblasti, mimo záplavové území. I ony v‰ak byly ovlivnûny zv˘‰en˘m pﬁídûlem
sráÏek v pﬁedjaﬁí. Ostatní v ãlánku zmiÀované lokality se nacházejí mimo ptaãí oblast
i záplavové území. Jak záplavové lokality, tak polní deprese a mokﬁady bûhem ãervence a srpna rychle vysychaly a zaãátkem záﬁí vyschly úplnû. BahÀáci pak jiÏ v oblasti pozorováni nebyli.
Dal‰í vhodn˘ biotop pro v˘skyt a hnízdûní bahÀákÛ pﬁedstavuje samotná ﬁeka Morava. V PO se nachází její nezregulovan˘ tok, kter˘ vytváﬁí ‰tûrkové náplavy vhodné
pro hnízdûní kulíkÛ ﬁíãních (Charadrius dubius) a pisíkÛ obecn˘ch (Actitis hypoleucos).
BohuÏel tato lokalita byla kontrolována v men‰í míﬁe.
V textu jsou pouÏity údaje následujících pozorovatelÛ: Ga‰par âamlík (Gâ), Vladimír Gahura (VG), Viktor Jago‰ (VJ), Ondﬁej Ry‰ka (OR), Jan Sychra (JS), Karel
·imeãek (K·), Tereza Venturová (TV) a Jaroslav ZaÀát (JZ).
V¯SLEDKY
HNÍZDÍCÍ DRUHY
V pﬁehledu jsou odhadované poãty párÛ hnízdících na jednotliv˘ch lokalitách seﬁazeny do tabulek. K v˘skytu v PO je k jednotliv˘m druhÛm pﬁiﬁazen také komentáﬁ a vybraná pozorování, pﬁíp. v‰echna pozorování z nejv˘znamnûj‰ích lokalit.
Tenkozobec opaãn˘ (Recurvirostra avosetta)
V roce 2009 bylo na území PO prokázáno hnízdûní tenkozobcÛ na Bzeneck˘ch
loukách. Jedná se o první doloÏené hnízdûní z oblasti. Hnízdûní bylo neúspû‰né, patrnû
kvÛli predaci. Dále je uveden pﬁehled v‰ech pozorování:
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– 9.4. – bez tenkozobcÛ (Gâ)
– 16.4. – 1 pár, inkubující ex. zahání labuÈ velkou (Cygnus olor), staví se ranûn˘m,
souboj se opakuje nûkolikrát (Gâ)
– 17.4. – 2 páry, z toho jeden inkubující (VG)
– 21.4. – 1 hnízdící pár (K·)
– 24.4. – 1 hnízdící pár (K·)
– 30.4. – 1 pár, F sedí na hnízdû, pﬁerovnává snÛ‰ku (Gâ, VG)
– 5.5. – lokalita bez tenkozobcÛ (K·)
– 7.5. – lokalita bez tenkozobcÛ (Gâ, VG)
Okolí hnízda bylo poté, co pár opustil lokalitu, kontrolováno. Byly zde nalezeny hojné
stopy prasete divokého (Sus scrofa), v men‰í míﬁe li‰ky obecné (Vulpes vulpes) a také
jezevce lesního (Meles meles). Podezﬁívat v‰ak lze i dal‰í predátory vãetnû ptákÛ. Tenkozobci inkubovali s urãitostí 15 dnÛ (16.4.–30.4.), 7 dní pﬁed a 4 dni poté lokalita kontrolována nebyla. 5.5., tedy v den, kdy pár nebyl poprvé pozorován na hnízdû, mohl jiÏ vodit
kuﬁata (K·). 7.5. byla provedena podrobná kontrola lokality vãetnû ohledání okolí hnízda
a hlub‰ích depresí – lze s urãitostí ﬁíci, Ïe se tenkozobci na lokalitû v této dobû jiÏ nevyskytovali (Gâ, VG). Vzhledem ke stavu okolí hnízda si myslíme, Ïe hnízdo bylo predováno je‰tû pﬁed vylíhnutím mláìat. Samotné hnízdo se nám nalézt nepodaﬁilo, je tedy
moÏné, Ïe se jednalo pouze o vyhlouben˘ dÛlek, ne o stavbu z vegetace.
S urãitostí tenkozobci hnízdili dne 16.4., kdy uÏ probíhala inkubace (Gâ), pﬁípadnû
mohlo hnízdûní zaãít i dﬁíve, v rozmezí 10.–15.4. Hnízdûní v pÛli dubna je v na‰ich
podmínkách pomûrnû brzké, obvykle zaãíná aÏ v první dekádû kvûtna, pouze nûkdy
koncem dubna (HUDEC et al. 2005).
Kulík fiíãní (Charadrius dubius)
V roce 2009 bylo na celém území PO zaznamenáno na 3 lokalitách min. 7 hnízdících párÛ kulíkÛ ﬁíãních. Jedná se o nejvy‰‰í poãet za mnoho let. Navíc je pravdûpodobné, Ïe poãet párÛ byl podhodnocen. Dvû hnízdní lokality kulíkÛ ﬁíãních se
nacházely v polních kulturách, vût‰inou podél sníÏenin s vodou, jedna pak na dnû
pískovny u nádrÏe s vodou, v jednom pﬁípadû se jednalo o neregulovan˘ bﬁeh ﬁeky
Moravy. Tab. 1 udává pﬁehled lokalit a poãty hnízdících párÛ.
Tradiãní hnízdní lokalita – neupraven˘ bﬁeh v úseku ﬁeky Moravy mezi StráÏnicí
a Rohatcem – byla kontrolována nedostateãnû. V úseku Rohatec–Oskovec byla provedena jedna kontrola dne 10.5., kdy kulíci zji‰tûni nebyli, pﬁestoÏe v roce 2008 zde
hnízdil 1 pár (JZ). Zbyl˘ úsek byl kontrolován nahodile bez kompletního procházení
a jen v úseku Pﬁírodní památky Osypané bﬁehy (Gâ). Je v‰ak moÏné, Ïe kulíci mohli
uniknout pozornosti nebo mohli vyuÏít vhodnûj‰ích podmínek na aktuálnû vytvoﬁen˘ch
zaplaven˘ch lokalitách.
První kulík ﬁíãní byl pozorován dne 1.4. na lokalitû Malá Pﬁíãina (JZ). Nejvy‰‰í poãet
byl zaznamenán 7.5. na Bzeneck˘ch loukách – 14 ex. (Gâ, VG) a 16.5. na lokalitû
Hrub˘ Závidov – min. 6 ex. (Gâ).
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Tab. 1. Pﬁehled lokalit s hnízdním v˘skytem kulíka ﬁíãního (Charadrius dubius) a odhadem poãtu hnízdících párÛ v roce 2009
Tab. 1. An overview of the localities with occurrence of the Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
in the breeding season and an estimate of the number of the breeding pairs in 2009
Lokalita
Locality
(Katastrální území)
(Cadastral unit)

PrÛkaznost
hnízdûní
Breeding
category

Hnízdících
Breeding

Úspû‰n˘ch
Successful

Skoronické jezero/lake
(Skoronice)

Prokázané
Confirmed

1

Pravdûpodobnû 0
Probably 0

Bzenecké louky/meadows
(Bzenec)

Prokázané
Confirmed

Min. 3

Velká pískovna /Great sand pit
(Bzenec-Pﬁívoz)

MoÏné
Possible

1

Malá pﬁíãina
(Vracov)

Prokázané
Confirmed

1

Morava – Rohatec –
Oskovec
Morava – StráÏnice –
Oskovec

Poãet párÛ/Number of pairs

Pravdûpodobnû 0
Probably 0

0
MoÏné
Possible

1

âejka chocholatá (Vanellus vanellus)
V roce 2009 bylo na celém území PO zaznamenáno na 15 lokalitách min. 99 aÏ
115 hnízdících párÛ ãejek chocholat˘ch. Jedná se o nejvy‰‰í poãet za mnoho let.
PﬁestoÏe v˘ãet lokalit je hodnû obsáhl˘, mohly je‰tû dal‰í, pﬁedev‰ím jednotlivû
hnízdící páry uniknout pozornosti. V‰echna hnízdi‰tû ãejek se nacházela v polních
kulturách, vût‰inou podél sníÏenin s vodou. Tab. 2 udává pﬁehled lokalit a poãty hnízdících párÛ.
První ãejky byly ve sledované oblasti pozorovány 7.3. v poﬁíãí potoka Zamazaná
u Milotic – 95 ex., na rybníce Stolaﬁka – 36 ex. a na Bzeneck˘ch loukách – 2 700 ex.
(Gâ). Poslední uveden˘ poãet je také nejvy‰‰ím zaznamenan˘m poãtem jedincÛ tohoto
druhu v oblasti v daném roce. Nejv˘znamnûj‰í lokalitou byly Bzenecké louky s cca
45–55 hnízdícími páry. Jejich poãet byl na zaãátku hnízdûní zﬁejmû je‰tû vy‰‰í, av‰ak
poãet úspû‰nû hnízdících párÛ byl mnohem niÏ‰í (odhadem ménû neÏ poloviãní). Dále
je uveden pﬁehled v‰ech pozorování:
– 7.3. – 2700 ex., spoleãnû se ‰paãky obecn˘mi Sturnus vulgaris (4500 ex.), ãasto
vzlétají a opût sedají do polí (Gâ)
– 9.3. – 160 ex. (Gâ, TV)
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Tab. 2. Pﬁehled lokalit s hnízdním v˘skytem ãejky chocholaté (Vanellus vanellus) a odhadem poãtu
hnízdících párÛ v roce 2009
Tab. 2. An overview of the localities with occurrence of the Northern Lapwing (Vanellus vanellus) in
the breeding season and an estimate of the number of the breeding pairs in 2009
Lokalita
Locality
(Katastrální území)
(Cadastral unit)

PrÛkaznost
hnízdûní
Breeding
category

U potoka /by stream Zamazaná
(Milotice)

Poãet párÛ/Number of pairs
Hnízdících
Breeding

Úspû‰n˘ch
Successful

Pravdûpodobné
Probable

2–3

0

U kapliãky
(Skoronice)

Pravdûpodobné
Probable

1

Skoronické jezero/lake
(Skoronice)

Prokázané
Confirmed

Min. 8

Min. 8

Skoronické Bezedné
(Skoronice)

Prokázané
Confirmed

2

1

Nivky
(Vracov)

Prokázané
Confirmed

2

1

Vypálenky+okolí/surroundings
(Moravsk˘ Písek)

Pravdûpodobné
Probable

Bzenecké louky/meadows
(Bzenec)

Prokázané
Confirmed

Zarazick˘ v˘kaz
(Zarazice)

Pravdûpodobné
Probable

5

Vnorovské louky /meadows
(Vnorovy)

Pravdûpodobné
Probable

Cca 10

StráÏnické louky /meadows
(StráÏnice)

Prokázané
Confirmed

10–12

1– 2

Petrovské louky/meadows
(Petrov u StráÏnice)

Prokázané
Confirmed

2

Pravdûpod. 0
Probably 0

Orlí
(Bzenec-Pﬁívoz)

Pravdûpodobné
Probable

1

Malá pﬁíãina
(Vracov)

Prokázané
Confirmed

3–5

Kuãovánky
(Rohatec)

Prokázané
Confirmed

1

Rohatec JV/SE
(Rohatec)

Pravdûpodobné
Probable

30

Min. 3 – 4
45–55

Min. 4

Cca 25

Pravdûpod. 0
Probably 0
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10.3. – 490 ex. (K·)
17.3. – 330 ex. (K·)
21.3. – min. 1200 ex. (K·, OR)
23.3. – 500 ex. (Gâ)
27.3. – 300 ex., tok (Gâ)
9.4. – 150-200 ex., ãást jich inkubuje (Gâ, TV, OR, VJ)
16.4. – 200 ex., vût‰ina se drÏí mimo vodu v orani‰ti (Gâ)
21.4. – min. 45 hnízdících párÛ (K·)
30.4. – 98 ex., velká ãást je‰tû sedí, pozorována také kuﬁata, odhad 50 hnízdících
párÛ (Gâ, VG)
7.5. – cca 70 ex., pozorována mláìata (Gâ)
11.5. – 40–50 hnízdních párÛ (K·)
11.6. – 20 ex., zahání motáka pochopa Circus aeruginosus (Gâ)
25.6. – min. 50 ex., velká ãást z toho juv. (Gâ, VG)

Dal‰í v˘znamnou lokalitou bylo Skoronické jezero, kde bylo 18.5. zji‰tûno min.
8 párÛ vodících kuﬁata a dal‰ích min. 40 ex. (K·).
V pohnízdní dobû se ãejky vyskytovaly na lokalitû Skoronické jezero: 7.7. – cca 40
ex. a 23.7. – min. 60 ex. (Gâ).
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
V roce 2009 byly na celém území PO zaznamenány na 2 lokalitách celkem 3 hnízdící páry bekasiny otavní. Na obou lokalitách byl odhad uãinûn na základû tokajících
ptákÛ. Jedná se o tradiãní hnízdi‰tû – podmáãené plochy s ruderální vegetací na okrajích pole, pﬁiãemÏ na jednom se nachází sezonní prameni‰tû. Vzhledem ke skrytému
zpÛsobu Ïivota tohoto druhu a vhodn˘m podmínkám v roce 2009 je patrnû v˘sledek
znaãnû podhodnocen. Tab. 3 udává pﬁehled lokalit a poãty hnízdících párÛ.
Tab. 3. Pﬁehled lokalit s hnízdním v˘skytem bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a odhadem poãtu
hnízdících párÛ v roce 2009
Tab. 3. An overview of the localities with occurrence of the Common Snipe (Gallinago gallinago) in the
breeding season and an estimate of the number of the breeding pairs in 2009
Lokalita/locality
(Katastrální území)
(Cadastral unit)

PrÛkaznost
hnízdûní
Breeding
category

U kapliãky
(Skoronice)
Mal˘ Závidov
(Rohatec)

Poãet párÛ
Nr. of pairs

Poznámka
Note

Pravdûpodobné
Probable

1

Opakovanû tok
Display more times

Pravdûpodobné
Probable

2

Opakovanû tok
Display more times
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Vodou‰ rudonoh˘ (Tringa totanus)
V roce 2009 bylo na celém území PO zaznamenáno na 2 lokalitách min. 13 hnízdících párÛ vodou‰Û rudonoh˘ch. Jedná se o nejvy‰‰í poãet za mnoho let. V‰echny
hnízdní lokality se nacházely v polních kulturách, vût‰inou podél sníÏenin s vodou.
Tab. 4 udává pﬁehled lokalit a poãty hnízdících párÛ.
Tab. 4. Pﬁehled lokalit s hnízdním v˘skytem vodou‰e rudonohého (Tringa totanus) a odhadem poãtu
hnízdících párÛ v roce 2009
Tab. 4. An overview of the localities with occurrence of the Common Redshank (Tringa totanus) in the
breeding season and an estimate of the number of the breeding pairs in 2009
Poãet párÛ/Number of pairs

Lokalita/locality
(Katastrální území)
(Cadastral unit)

PrÛkaznost
hnízdûní
Breeding
category

Hnízdících
Breeding

Úspû‰n˘ch
Successful

Bzenecké louky/meadows
(Bzenec)

Prokázané
Confirmed

Min. 12

Min. 12

Malá pﬁíãina
(Vracov)

Prokázané
Confirmed

1

Pravdûpodobnû 0
Probably 0

První vodou‰i rudonozí byli pozorováni 27.3. na Bzeneck˘ch loukách – 6 ex. (tok),
toto byla i nejv˘znamnûj‰í hnízdní lokalita. 27.5. zde bylo zaznamenáno min. 12 párÛ
s mláìaty. Byly koncentrovány na zbytcích kaluÏí a tím bylo umoÏnûno jejich pﬁesné
seãtení (VG). Dále je uveden pﬁehled v‰ech pozorování:
– 21.3. – 1 pár, tok (K·, OR)
– 27.3. – 6 ex., tok (Gâ)
– 9.4. – 2 páry, tok a páﬁení (Gâ, TV, OR, VJ)
– 16.4. – 4 páry, tok (Gâ)
– 21.4. – min. 6 hnízdících párÛ (K·)
– 30.4. – 4 páry, tok i kontaktní hlas (Gâ, VG)
– 7.5. – 7–8 párÛ vodících pull. (Gâ, VG)
– 11.5. – 3–4 páry vodící pull. (K·)
– 17.5. – 2 ex. + pull. (Gâ)
– 27.5. – 12 párÛ vodících pull. (VG) – obr. 50 v pﬁíloze
– 11.6. – 1 ex. (Gâ)
Poslední vodou‰i byli pozorováni na lokalitû Skoronické jezero dne 23.7. – 3 ex. (Gâ).
Pisík obecn˘ (Actitis hypoleucos)
V roce 2009 bylo na celém území PO zaznamenáno na 3 lokalitách celkem 5–6 hnízdících párÛ pisíkÛ obecn˘ch. Je pravdûpodobné, Ïe poãet párÛ byl podhodnocen. Ve 3 pﬁípadech se jednalo o bﬁeh trvalé vodní plochy – rybníka, nádrÏe na vodu, kanálu, ve dvou
o neregulovan˘ bﬁeh ﬁeky Moravy. Tab. 5 udává pﬁehled lokalit a poãty hnízdících párÛ.
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Tab. 5. Pﬁehled lokalit s hnízdním v˘skytem pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a odhadem poãtu
hnízdících párÛ v r. 2009
Tab. 5. An overview of the localities with occurrence of the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)
in the breeding season and an estimate of the number of the breeding pairs in 2009
Lokalita/locality
(Katastrální území)
(Cadastral unit)

PrÛkaznost
hnízdûní
Breeding category

PR Píseãn˘ rybník
(Milotice)

Pravdûpodobné
Probable

Velká pískovna
Great sand pit
(Bzenec-Pﬁívoz)

Prokázané
Confirmed

BaÈÛv kanál
(Petrov)

Pravdûpodobné
Probable

Poãet párÛ
Nr. of pairs

Poznámka
Note

2– 3

Opakovanû tok
Display more times

1

Vodí juv.,
pﬁedstírá zranûní/with juv.,
pretending injury

Min. 8

Opakovanû tok
Display more times

2

Morava – Rohatec – Oskovec
PP Osypané bﬁehy
(StráÏnice)

Pravdûpodobné
Probable

2

Varování, tok
Warning, display

Tab. 6. Hnízdûní bahÀákÛ v PO Bzenecká Doubrava – StráÏnické Pomoraví v roce 2009
Tab. 6. The breeding of Waders in SPA Bzenecká Doubrava – StráÏnické Pomoraví in 2009
Poãet/number of
Druh
Species

VyuÏívané biotopy
(% hnízdících párÛ)
Used habitats
(% of breeding pairs)

Hnízd. párÛ
Breed. pairs

Lokalit
Localities

âejka chocholatá
Vanellus vanellus

Min. 99–115

15

Záplava/flood (49)
Polní kultury /agricult. (41)
Mokﬁady /wetlands (10)

Vodou‰ rudonoh˘
Tringa totanus

Min. 13

2

Záplava /flood (100)

1

1

Záplava/flood (100)

Min. 7

4

Záplava/flood (57,1)
Mokﬁady /wetlands (14,3)
¤eka Morava/river (14,3)
Vodní nádrÏ/reservoir(14,3)

3

2

Podmáãen˘ rudeál
Wet ruderal growth (100)

4

Bﬁeh rybníka, kanálu
Fishpond, channel bank (20)
¤eka Morava/river (40)
Vodní nádrÏ/reservoir (20)

Tenkozobec opaãn˘
Recurvirostra avosetta
Kulík ﬁíãní
Charadrius dubius
Bekasina otavní
Gallinago gallinago
Pisík obecn˘
Actitis hypoleucos

5–6
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Tradiãní hnízdní lokalita – neupraven˘ bﬁeh v úseku ﬁeky Moravy mezi StráÏnicí
a Rohatcem – byla kontrolována nedostateãnû. V úseku Rohatec – Oskovec byla provedena jedna kontrola dne 10.5., kdy pisíci zji‰tûni nebyli, pﬁestoÏe v roce 2008 zde
hnízdily 2 páry (JZ). Zbyl˘ úsek byl kontrolován nahodile bez kompletního procházení
a jen v úseku PP Osypané bﬁehy (Gâ). V pohnízdní dobû byly dne 23.7. zaznamenány
min. 2 ex. na lokalitû Skoronické jezero (Gâ).
Celkov˘ pﬁehled o hnízdûní bahÀákÛ v PO Bzenecká Doubrava – StráÏnické Pomoraví v roce 2009 udává tab. 6.

NEHNÍZDÍCÍ DRUHY A MIGRANTI
U dal‰ích zaznamenan˘ch druhÛ bahÀákÛ v PO jsou uvádûna v‰echna pozorování.
Ústfiiãník velk˘ (Haematopus ostralegus)
– 2.5. – 2 ex., pozorováni na poli poblíÏ ﬁeky Moravy, Kuãovánky (Rohatec) (Gâ,
VG) – obr. 52 v pﬁíloze
Jedná se o první pozorování z oblasti.
Pisila ãáponohá (Himantopus himantopus)
– 17.4. – 1 ex., Bzenecké louky (VG)
Kulík zlat˘ (Pluvialis apricaria)
– 7.3. – min. 28 ex., 2 ve svatebním ‰atu, zbytek v ‰atu prostém, Bzenecké louky (Gâ)
– 17.3. – 48 ex., StráÏnické louky; min. 16 ex., Bzenecké louky (K·). Na obou místech se doslova cpou ÏíÏalami (Lumbricus sp.)
– 21.3. – min. 90 ex., Bzenecké louky (K·, OR)
– 23.3. – min. 70 ex., Bzenecké louky (Gâ)
– 27.3. – 96 ex., vût‰ina se drÏí v orani‰ti, Bzenecké louky; 27 ex., Uhliska (Gâ)
Jespák rezav˘ (Calidris canutus)
– 7.5. – 1 ex. ve svatebním ‰atu, má zranûné kﬁídlo, Bzenecké louky (Gâ, VG, K·)
Jespák kfiivozob˘ (Calidris ferruginea)
– 23.7. – 4 ex., Skoronické jezero (Gâ)
Jespák obecn˘ (Calidris alpina)
– 9.4. – min. 1 ex., Bzenecké louky (Gâ, TV, OR, VJ)
– 21.4. – 30 ex., Bzenecké louky (K·)
– 7.5. – 2 ex. ve svatebním ‰atu, Bzenecké louky (Gâ, VG, K·)
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Jespák bojovn˘ (Philomachus pugnax)
– 7.3. – min. 3 ex., Bzenecké louky (Gâ)
– 21.3. min. 40 ex., Bzenecké louky (K·, OR)
– 27.3. – min. 55 ex., Bzenecké louky (Gâ)
– 9.4. – 40 ex., Bzenecké louky (Gâ, TV, OR, VJ)
– 17.4. – cca 200 ex., Bzenecké louky (VG)
– 21.4. – 240 ex., Bzenecké louky (K·)
– 30.4. – min. 80 ex., Bzenecké louky (Gâ, VG)
– 6.5. – 55 ex., Malá pﬁíãina (Gâ, JS)
– 11.5. – 40 ex., Bzenecké louky (K·)
– 16.5. – 16 ex., Malá pﬁíãina (Gâ)
Sluãka malá (Lymnocryptes minimus)
– 21.4. – 1 ex., Bzenecké louky, vy‰lápnuta v záplavách (K·)
Koliha velká (Numenius arquata)
– 9.4. – 1 ex., spí‰e M, Bzenecké louky (Gâ, TV, OR, VJ)
– 16.4. – 3 ex., Bzenecké louky (Gâ)
– 21.4. – 3 ex., Bzenecké louky (K·)
Vodou‰ tmav˘ (Tringa erythropus)
– 9.4. – 1 ex., Bzenecké louky (Gâ, TV, OR, VJ)
– 17.4. – min. 26 ex., Bzenecké louky (VG)
– 21.4. – min. 11 ex., Bzenecké louky (K·)
– 6.5. – 13 ex., Malá pﬁíãina (Gâ, JS)
– 7.5. – 18 ex., Bzenecké louky (Gâ, VG)
– 11.5. – 2 ex., Bzenecké louky (K·)
Vodou‰ ‰tíhl˘ (Tringa stagnatilis)
– 11.5. – 2 ex., Bzenecké louky (K·)
Vodou‰ ‰ed˘ (Tringa nebularia)
– 9.4. – 3 ex., Bzenecké louky (Gâ, TV, OR, VJ)
– 16.4. – 12 ex., Bzenecké louky (Gâ)
– 17.4. – 2 ex., Bzenecké louky (VG)
– 21.4. – 2 ex., Bzenecké louky (K·)
– 25.4. – 5 ex., Mal˘ Závidov (JZ)
– 30.4. – 6 ex., Bzenecké louky (Gâ, VG)
– 6.5. – min. 14 ex., Malá pﬁíãina (Gâ, JS)
– 7.5. – 2 ex., Bzenecké louky (Gâ, VG, K·)
– 11.5. – 1 ex., Bzenecké louky (K·)
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Vodou‰ kropenat˘ (Tringa ochropus)
– 1.4. – 1 ex., Malá pﬁíãina (JZ)
– 17.4. – 1 ex., Bzenecké louky (VG)
– 19.4. – min. 2 ex., Malá pﬁíãina (Gâ, VG)
– 25.4. – 1 ex., Mal˘ Závidov (JZ)
– 23.7. – 3 ex., Skoronické jezero (Gâ)
Vodou‰ bahenní (Tringa glareola)
– 17.4. – min. 120 ex., Bzenecké louky (VG)
– 19.4. – min. 12 ex., Malá pﬁíãina (Gâ, VG)
– 21.4. – 90 ex., Bzenecké louky (K·)
– 25.4. – 25 ex., Malá pﬁíãina (JZ)
– 6.5. – cca 75 ex., Malá pﬁíãina (Gâ, JS)
– 7.5. – cca 100 ex., Bzenecké louky (Gâ, VG)
– 8.5. – 8 ex., Skoronické jezero (JZ)
– 10.5. – 15 ex., Mal˘ Závidov (JZ)
– 11.5. – 20 ex., Bzenecké louky (K·)
– 16.5. – 2 ex., Malá pﬁíãina (Gâ)
DISKUSE
Druhové zastoupení
V roce 2009 bylo v PO Bzenecká Doubrava – StráÏnické Pomoraví za velice pﬁízniv˘ch podmínek zji‰tûno hnízdûní 6 druhÛ bahÀákÛ (tab. 6). Tenkozobec opaãn˘ hnízdil
v oblasti poprvé. Dﬁíve pravidelnû hnízdící koliha velká byla zaznamenána pouze na
prÛtahu a bﬁehou‰ ãernoocas˘ (Limosa limosa), hnízdící v 70. letech minulého století
(V. Gahura in litt.), nebyl zaznamenán vÛbec. Dal‰í bahÀák, kter˘ patrnû velice sporadicky v oblasti hnízdí, je vodou‰ kropenat˘. Pravdûpodobné hnízdûní bylo zaznamenáno
napﬁíklad v roce 2001, kdy 8.4. v dobû od 9:00 do 10:30 pozorovali D. Horal a K. ·imeãek oz˘vající se pár a následnû pak tok, dvakrát bylo pozorováno také páﬁení na kÛlu
(D. Horal in litt.). Vodou‰ kropenat˘ b˘vá pravidelnû, aã sporadicky a bez dÛkazu hnízdûní, v oblasti pozorován kaÏdoroãnû, nejinak tomu bylo i v roce 2009. Co se t˘ãe celkového poãtu druhÛ bahÀákÛ v PO v roce 2009, bylo zaznamenáno 20 druhÛ, vãetnû
raritních jako je ústﬁiãník velk˘ – první pozorování v oblasti, velmi vzácn˘ch – pisila ãáponohá, jespák rezav˘, vodou‰ ‰tíhl˘, nebo vzácn˘ch – kulík zlat˘, sluãka malá.
Poãty hnízdících párÛ a úspû‰nost hnízdûní
Stanovení poãtu hnízdících párÛ je dÛleÏité pﬁedev‰ím pro porovnání s minul˘mi
nebo následujícími obdobími, aãkoliv v˘sledek mÛÏe b˘t zavádûjící: lokality jsou ãasto
nepﬁehledné, jsou kontrolovány s rÛznou intenzitou a v jin˘ch ãasov˘ch intervalech,
nûkteﬁí bahÀáci Ïijí skrytû (bekasina otavní, vodou‰ rudonoh˘), ãasto nelze rozli‰it první
a náhradní hnízdûní. Pﬁesto jsme se snaÏili poãet párÛ co nejpﬁesnûji odhadnout, z více
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pozorování byla vybrána ta, kdy ‰lo ptáky lépe spoãítat, a ta, u nichÏ byla vy‰‰í prÛkaznost hnízdûní. Myslíme si, Ïe poãty párÛ jsou spí‰e podhodnoceny. Napﬁ. u vodou‰e
rudonohého na Bzeneck˘ch loukách byly páry pﬁesnûji spoãítány pomûrnû pozdû, aÏ
kdyÏ vodily kuﬁata. Vezmeme-li v úvahu, Ïe lokalita byla znaãnû prochozená od predátorÛ a voda rychle klesala, je zﬁejmé, Ïe inkubujících párÛ muselo b˘t mnohem více
neÏ párÛ vodících mláìata. Naopak u ãejek chocholat˘ch mohl pﬁi odhadu velikosti
hnízdní populace sehrát roli poãet náhradnû hnízdících párÛ. Na nejv˘znamnûj‰í lokalitû (Bzenecké louky) poãet hnízdících párÛ postupnû stoupal, coÏ mohlo b˘t ãásteãnû
zpÛsobeno náhradními snÛ‰kami ptákÛ, kteﬁí hnízdili neúspû‰nû v ‰ir‰ím okolí. Na
druhou stranu jednotlivû hnízdící páry mohly uniknout pozornosti a i pﬁi prohlíÏení inkubujících ptákÛ mohl b˘t v˘sledek znaãnû podhodnocen.
Úspû‰nost hnízdûní
Úspû‰nost hnízdûní bahÀákÛ je v dané oblasti trvale nízká. NejhÛﬁe na tom byla ãejka
chocholatá – více neÏ polovina párÛ hnízdila neúspû‰nû. Pﬁitom v roce 2009 nebyl díky
vysoké vodní hladinû na ﬁadu míst moÏn˘ pﬁístup zemûdûlskou technikou, která je
ãastou pﬁíãinou neúspû‰ného hnízdûní. Více neÏ polovina v‰ech párÛ v oblasti hnízdila
na záplavû nebo mokﬁadu, pﬁesto i tady byla úspû‰nost patrnû men‰í neÏ 50 %. DÛvodem bylo zﬁejmû rychlé vysychání lokalit, coÏ umoÏnilo pﬁístup pro predátory. Ze
stejného dÛvodu bylo neúspû‰né také hnízdûní tenkozobcÛ. Jiná byla situace u vodou‰e
rudonohého. Kupodivu se zdá, Ïe jeho hnízdní úspû‰nost byla pomûrnû vysoká. Byla
pozorována i docela vzrostlá kuﬁata (obr. 50 v pﬁíloze) s velkou ‰ancí, Ïe dosáhnou
vzletnosti.
Porovnání záplav
Zatímco záplava v roce 2009 probûhla na zaãátku bﬁezna, porovnatelná jarní záplava
v roce 2006 v pÛli dubna. Tato dubnová záplava byla také rozsáhlej‰í a voda vydrÏela
déle. Druhové sloÏení ptákÛ ovlivnila patrnû pﬁedev‰ím doba a rozsah povodnû. Pﬁi povodni v roce 2006 byla zaznamenána celá ﬁada kachnovit˘ch (Anatidae), potápkovit˘ch (Podicipedidae), volavkovit˘ch (Ardeidae), rackovit˘ch (Laridae) i rybákovit˘ch
(Sternidae), a to vãetnû hnízdního v˘skytu (·KORPÍKOVÁ et al. 2007). Oproti tomu záplava v roce 2009 byla druhovû chud‰í jak na migranty, tak na druhy hnízdící – s v˘jimkou bahÀákÛ. V roce 2009 bylo zaznamenáno 16 druhÛ (bereme-li v úvahu jen zaplavené plochy – ústﬁiãník velk˘, jespák kﬁivozob˘, bekasina otavní a pisík obecn˘ byli
pozorováni mimo záplavu), v roce 2006 to bylo 11 druhÛ bahÀákÛ, z toho 4 druhy v oblasti hnízdily: kulík ﬁíãní – 4 páry (Bzenecké louky) a 1 pár (Vypálenky), ãejka chocholatá – 40 párÛ (Bzenecké louky), vodou‰ rudonoh˘ – 5 párÛ (Bzenecké louky)
a pravdûpodobnû také bekasina otavní – 4 tokající páry (Bzenecké louky). Záplava
v roce 2009 sk˘tala pro bahÀáky lep‰í podmínky neÏ v roce 2006. DÛvodem bylo patrnû
její naãasování, protoÏe ãejka i vodou‰ zaãínají hnízdit koncem bﬁezna – zaãátkem
dubna (HUDEC et al. 2005). Záplava v roce 2006 pro nû tedy pﬁi‰la pozdû. Naopak pro
ostatní druhy ptákÛ, jejichÏ prÛtah na‰ím územím a i hnízdûní zaãínají pozdûji, to bylo
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Tab. 7. Srovnání v˘skytu bahÀákÛ (Charadrii) v PO Bzenecká Doubrava – StráÏnické Pomoraví bûhem
záplav v roce 1997, 2006 a 2009. Pro kaÏd˘ druh je uveden nejvy‰‰í poãet zji‰tûn˘ch exempláﬁÛ
a datum pozorování
Tab. 7. The comparison of the occurrence of Waders (Charadrii) in SPA Bzenecká Doubrava – StráÏnické Pomoraví during floods in 1977, 2006 and 2009. The highest number of recorded individuals
of each species and the date of observation are presented
Druh
Species

1997
âMELÍK et al.
(1998)

Pisila ãáponohá
Himantopus himantopus

2006
·KORPÍKOVÁ et al.
(2007)

2009

* 2 (23.6.)

1 (17.4.)

Tenkozobec opaãn˘
Recurvirostra avosetta
Kulík ﬁíãní
Charadrius dubius
Kulík píseãn˘
Charadrius hiaticula

4 (17.4.)
50 (26.9.)

12 (17.4.)

14 (7.5.)

3– 4 (19.9.)

Kulík zlat˘
Pluvialis apricaria

96 (27.3.)

Kulík bled˘
Pluvialis squatarola

10 (12.10.)

âejka chocholatá
Vanellus vanellus

400 (10.10.)

2 700 (7.3.)

Jespák rezav˘
Calidris canutus

2 (1.10.)

1 (7.5.)

Jespák píseãn˘
Calidris alba

4 (12.10.)

Jespák mal˘
Calidris minuta

6 (13.9.)

Jespák ‰ed˘
Calidris temminckii

2 (17.9.)

Jespák skvrnit˘
Calidris melanotos

1 (12.10)

Jespák kﬁivozob˘
Calidris ferruginea

25 (4.10.)

Jespák moﬁsk˘
Calidris maritima

1 (4.10.)

Jespák obecn˘
Calidris alpina
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Tab. 7. Pokraãování
Tab. 7. Continuation
Jespák
Calidris sp.
Jespák bojovn˘
Philomachus pugnax
Sluãka malá
Lymnocryptes minimus

5 (7.5.)
120 (24.9.)

260 (1.5.)

3 (18.10.

240 (21.4.)
1 (21.4.)

Bekasina otavní
Gallinago gallinago

300 (1.10.)

Sluka lesní
Scolopax rusticola

2 (19.10.)

Bﬁehou‰ rud˘
Limosa lapponica

3 (19.9.)

Koliha velká
Numenius arquata

63 (4.10.)

Vodou‰ tmav˘
Tringa erythropus

80 (19.9.)

1 (2.5.)

18 (7.5.)

Vodou‰ rudonoh˘
Tringa totanus

2–3 (22.9.)

5 p. (16.5.)

12 p. + pull. (27.5.)

4 p. (16.5.)

3 (16.,21.4)

Vodou‰ ‰tíhl˘
Tringa stagnatilis

2 (11.5.)

Vodou‰ ‰ed˘
Tringa nebularia

90 (4.10.)

30-50 (21.4.)

Min. 14 (6.5.)

Vodou‰ kropenat˘
Tringa ochropus

5 (VIII–XII)

3 (7.5., 12.7.)

2 (19.4.)

Vodou‰ bahenní
Tringa glareola

30 (4.10.)

50 (1.5.)

120 (17.4.)

Pisík obecn˘
Actitis hypoleucos

12 (13.9.)

1 (4.5.)

KameÀáãek pestr˘
Arenaria interpres

1 (17.9.)

* ãlánek ·KORPÍKOVÉ et al. (2007) toto pozorování nezahrnuje – pozorovali dne 23.6.2006 V. Gahura
a H. Matu‰ík (V. Gahura in litt.)
* ·KORPÍKOVÁ et al. (2007) do not include this record – the birds were observed by L. Gahura and
H. Matu‰ík on June 23, 2006 (V. Gahura in litt.)
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v˘hodou. V této dobû mûla záplava v roce 2009 jiÏ mnohem men‰í rozsah a zaplavené
plochy byly zãásti zarostlé. Zajímavé je, Ïe v roce 2009 nebyla na záplavách zaznamenána bekasina otavní, i kdyÏ se tam pro ni nacházely vhodné podmínky. Spí‰e si
v‰ak myslíme, Ïe se nám ji nepodaﬁilo zaznamenat, na rozdíl od roku 2006.
Dal‰í v˘znamná povodeÀ v oblasti probûhla v ãervenci roku 1997, tedy aÏ po hnízdní
sezonû. Zaplavené plochy sk˘taly bûhem podzimního prÛtahu pro bahÀáky i ostatní
skupiny ptákÛ ideální podmínky, poãet zji‰tûn˘ch druhÛ i jejich poãetnost byly nejvy‰‰í. Bylo pozorováno 25 druhÛ bahÀákÛ. Srovnání v˘znamu zmínûn˘ch povodní pro
bahÀáky je patrné z tab. 7.
Nejv˘znamnûj‰í lokalitou v oblasti byly ve v‰ech pﬁípadech Bzenecké louky. Záplavy tu hrají velice dÛleÏitou roli. Pro srovnání v roce 2008, kdy zde Ïádné povodnû
neprobûhly, hnízdilo na této lokalitû pﬁibliÏnû 16 párÛ ãejek chocholat˘ch, coÏ je ménû
neÏ poloviãní poãet oproti letÛm, kdy je lokalita zaplavena, a v celé ptaãí oblasti hnízdilo pﬁibliÏnû 48 párÛ, tedy pﬁibliÏnû o polovinu ménû neÏ v roce 2009 (G. âamlík
unpub.).
V˘znam a ohroÏení mokfiadÛ
Limitujícím faktorem pro v˘skyt a hnízdûní vût‰iny druhÛ bahÀákÛ v PO je voda.
V poslední dobû má nejvût‰í vliv velikost a trvání jarní záplavy a velikost sráÏkového
úhrnu v pﬁedjaﬁí.
Záplavová oblast je ve vût‰í míﬁe intenzivnû zemûdûlsky obdûlávána, v men‰í míﬁe
se tam nacházejí také lesy a lokálnû mokﬁady nebo trvalé luãní porosty. Naprosto nejv˘znamnûj‰í oblastí jak pro tah, tak pro hnízdûní bahÀákÛ a dal‰ích vodních a mokﬁadních ptákÛ je nepravidelnû zaplavovaná zemûdûlská pÛda v blízkosti Moravy. PﬁestoÏe je tato plocha obdûlávaná, poté, co se zde objeví voda, nastoupí vodní a mokﬁadní
vegetace a zaãnou se vyskytovat vodní bezobratlí – ãehoÏ ptáci okamÏitû vyuÏívají.
V˘razn˘ negativní vliv pﬁedstavují vodohospodáﬁské úpravy a zásahy. Zemûdûlci, potaÏmo vodohospodáﬁi se snaÏí vodu odvádût, ãasto je‰tû pﬁed odeznûním povodnû.
B˘vají kopány kanály na odvádûní vody a budována dal‰í zaﬁízení. A to pﬁesto, Ïe je
pÛda v daném roce ãasto na velk˘ch plochách neobdûlatelná nebo jen s velmi nízkou
efektivitou. Obzvlá‰tû lokalita Bzenecké louky se svojí polohou hodí pro zbudování
suchého poldru, kdy by se sem voda bûhem záplav pou‰tûla a pak nechala samovolnû
opadat pﬁi ustupující povodni. Pro ptáky, pro nûÏ je tato lokalita dlouhodobû velmi v˘znamná, by tento pﬁístup byl velmi pﬁínosn˘.
Dal‰ími lokalitami v˘znamn˘mi pro ptáky jsou polní deprese a podmáãená místa na
zemûdûlské pÛdû. Hnízdní úspû‰nost bahÀákÛ, zejména ãejek chocholat˘ch a vodou‰Û
rudonoh˘ch, je zde v‰ak velice nízká. DÛvodem b˘vá ãasto zemûdûlské hospodaﬁení,
neboÈ tyto plochy b˘vají po opadu vody, byÈ mírném, okamÏitû obdûlávány.
Rozsah mokﬁadÛ vhodn˘ch pro hnízdûní bahÀákÛ v oblasti klesá. Rychle zarÛstají
vegetací, zazemÀují se, trpí zv˘‰enou eutrofizací a nevhodn˘mi vodohospodáﬁsk˘mi
úpravami. Zatímco v minulosti bahÀáci hnízdili ponejvíce na nivních loukách, v sou40
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ãasnosti zde nebyli zji‰tûni. Louky jsou patrnû pﬁehnojeny a hustota trav je pro ptáky
nevhodná, rovnûÏ zde chybí voda. V minulosti byly tyto luãní lokality pravidelnû zavlaÏovány.
Meandrující ﬁeka Morava vytváﬁí vhodné podmínky pro hnízdûní kulíkÛ ﬁíãních
a pisíkÛ obecn˘ch. KaÏdoroãnû zde b˘vá zji‰Èováno nûkolik párÛ a vhodné biotopy se
pﬁirozenû obnovují a vytváﬁejí. Stoupá v‰ak také atraktivnost území, náplavy b˘vají
kompletnû obsazené vodáky a zvy‰uje se také poãet náv‰tûvníkÛ na motorov˘ch ãlunech (i kdyÏ to je vyhlá‰kou omezeno). Bylo by vhodné alespoÀ na území PP
Osypané bﬁehy a PR Oskovec vymezit nûkolik ploch, kam by byl pﬁístup v hnízdní
dobû zakázán.
PﬁestoÏe je tato podkapitola spí‰e souhrnem negativních faktorÛ, ptaãí oblast, jak
potvrzuje také tato práce, je pro hnízdûní a tah bahÀákÛ stále velmi v˘znamná. Má nespornû znaãn˘ potenciál. V roce 2009 se vyskytly v˘jimeãnû vhodné podmínky a ptáci
toho okamÏitû vyuÏili.
Ochrana
Vodou‰ rudonoh˘ a také tenkozobec opaãn˘ patﬁí mezi kriticky ohroÏené druhy podle
vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 114/1992
Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny. Zvlá‰tû chránûní Ïivoãichové jsou chránûni ve v‰ech
sv˘ch v˘vojov˘ch stádiích a chránûn je i jejich biotop. Je zakázáno ‰kodlivû zasahovat
do pﬁirozeného v˘voje zvlá‰tû chránûn˘ch ÏivoãichÛ, zejména je chytat, chovat v zajetí, ru‰it, zraÀovat nebo usmrcovat.
Na sledovan˘ch lokalitách hrozilo, Ïe pﬁi opadu vody je‰tû bûhem hnízdûní budou
pﬁístupné plochy rozorány, proto byl osloven pﬁíslu‰n˘ kompetentní orgán ochrany pﬁírody, tehdy Správa CHKO Bílé Karpaty. Bylo domluveno s vlastníkem, Ïe podél depresí
ponechá dvacetimetrové pásy a nebude do nich zasahovat. V takov˘chto pﬁípadech má
vlastník nebo uÏivatel pozemku právo Ïádat od státu od‰kodnûní, pokud mu z realizovaného opatﬁení vznikne újma. Koncem kvûtna v‰ak pﬁi‰ly dal‰í sráÏky a voda v depresích je‰tû stoupla. PÛvodní zámûr pole obdûlat tak uÏivatel (ZD Vracov) odloÏil do
doby, kdy jiÏ bylo po hnízdûní. O náhradu újmy nebylo Ïádáno.
SOUHRN
Pﬁíspûvek shrnuje poznatky o hnízdûní a v˘skytu bahÀákÛ v Ptaãí oblasti Bzenecká
Doubrava – StráÏnické Pomoraví (kvadrát 7069, 7070) v roce 2009. Tento rok byl díky
krátk˘m povodním zaãátkem bﬁezna a zv˘‰en˘m úhrnÛm sráÏek pro bahÀáky mimoﬁádnû pﬁízniv˘m. Vhodné lokality byly kontrolovány nepravidelnû, vût‰inou vícekrát
za sezonu, nejv˘znamnûj‰í takﬁka kaÏd˘ t˘den.
Pﬁehled hnízdících druhÛ shrnuje tabulka 6. Byly to: tenkozobec opaãn˘ – 1 pár, kulík
ﬁíãní – min. 7 párÛ, ãejka chocholatá – 99–115 párÛ, bekasina otavní – 3 páry, vodou‰ rudonoh˘ – min. 13 párÛ a pisík obecn˘ – 5– 6 párÛ. Ve vût‰inû pﬁípadÛ se jedná o nejvy‰‰í zji‰tûn˘ poãet za mnoho let, tenkozobec hnízdil v dané oblasti vÛbec poprvé.
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Nejv˘znamnûj‰í biotop pﬁedstavovaly zaplavené plochy, podmáãená pole, mokﬁady
a trvalé vodní plochy a také nezregulovaná ãást ﬁeky Moravy. Na dﬁíve v˘znamném
biotopu – nivních loukách – nehnízdili bahÀáci vÛbec, patrnû kvÛli degradaci travního
porostu. Úspû‰nost hnízdûní bahÀákÛ je ve sledované oblasti trvale nízká. NejhÛﬁe na
tom byla ãejka chocholatá, více neÏ polovina párÛ hnízdila neúspû‰nû. DÛvodem zﬁejmû
bylo rychlé vysychání lokalit, coÏ umoÏnilo pﬁístup predátorÛm. Ze stejného dÛvodu
bylo neúspû‰né také hnízdûní tenkozobcÛ. Jiná situace byla u vodou‰e rudonohého –
jeho hnízdní úspû‰nost byla kupodivu pomûrnû vysoká. Byla pozorována i docela
vzrostlá kuﬁata s velkou ‰ancí, Ïe dosáhnou vzletnosti.
Celkovû bylo zaznamenáno 20 druhÛ bahÀákÛ vãetnû raritních, jako je ústﬁiãník
velk˘ – první pozorování v oblasti, velmi vzácn˘ch – pisila ãáponohá, jespák rezav˘,
vodou‰ ‰tíhl˘, nebo vzácn˘ch – kulík zlat˘, sluãka malá.
Ukazuje se, Ïe pﬁedev‰ím doba, kdy pﬁijde povodeÀ, má zásadní vliv na druhové
sloÏení ptákÛ, kteﬁí zaplavené plochy vyuÏívají. Zatímco záplava v roce 2009 probûhla
na zaãátku bﬁezna a byla mimoﬁádnû pﬁíznivá pro hnízdûní bahÀákÛ, porovnatelná jarní
záplava v roce 2006 v pÛli dubna byla vhodná spí‰e pro jiné skupiny vodních ptákÛ.
Srpnová povodeÀ v roce 1997 zase byla mimoﬁádná vzhledem k pozorovan˘m migrujícím druhÛm.
Stav vodních a mokﬁadních biotopÛ v PO jako i stav luãních porostÛ není dobr˘.
Probíhá degradace biotopÛ a siln˘ je také tlak ze strany vodohospodáﬁÛ a zemûdûlcÛ
v záplavové oblasti, v poslední dobû navíc i vodákÛ na nezregulovaném úseku Moravy.
Pﬁesto se stále jedná o oblast s velk˘m potenciálem. Vhodné podmínky, které zapﬁíãinila záplava v roce 2009, to potvrdily, ptáci okamÏitû zareagovali a daného stavu vyuÏili.
SUMMARY
Thanks to short floods and the high daily precipitation totals in early March, the year
2009 was very favourable for waders. The suitable localities in SPA Bzenecká Doubrava
– StráÏnické Pomoraví (7069, 7070 grid squares) were checked irregularly, the most
important of them nearly weekly.
An overview of the breeding species is given in tab. 6: the Pied Avocet (Recurvirostra
avocetta) – 1 pair, the Littel Ringed Plover (Charadrius dubius) – min. 7 pairs, the
Lapwing (Vanellus vanellus) – 99-115 pairs, the Common Snipe (Gallinago gallinago)
– 3 pairs, the Common Redshank (Tringa totanus) – min. 13 pairs and Common
Sandpiper (Actitis hypoleucos) – 5 – 6 pairs. In most cases, the highest numbers for
many years were recorded, the Pied Avocet bred for the first time in the region.
Flooded meadows, wet fields, wetlands, water bodies as well as an uncanalized part
of the Morava river presented the most favourable habitats. Alluvial meadows, an
important habitat in the past, was not used by waders at all, probable due to degradations
of grass growth. The breeding productivity of the wader has been permanently low in
the studied region. In 2009, the worst situation was in the Lapwing (one half of the
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pairs bred unsuccessfully), maybe due to the fast drying of the localities, which made
it accessible for predators. The breeding of Pied Avocets was unsuccessful for the same
reasons. The situation with the Common Redshank was different – quite big chicks
with a relatively high chance of achieving the ability to fly were observed.
In total, 20 wader species were recorded including some exceptions (the Eurasian
Oystercatcher Haematopus ostralegus – the first record in the region) and very rare
(the Black-winged Stilt Himantopus himantopus, the Red Knot Calidris canutus, the
Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis) or rare (the European Golden Plover Pluvialis
apricaria, the Jack Snipe Lymnocryptes minimus).
It becomes clear that for a spectrum of species which uses flood areas, the time of
the flood is fundamental. The 2009 flood came in March and was very suitable for the
breeding of waders. A comparable flood in 2006 came in mid-April and was used for
breeding by different bird species. The August flood in 1997 was favourable for
migrants.
The state of the water and wetland habitats in the SPA, as well as the state of
meadows are not satisfactory. The degradation of habitats, strong pressure from the
water management and farmers and also water sportsmen at an uncanalized stretch of
the Morava river have permanently been high. Nevertheless, the potential of the region
remains big. The flood in 2009 proved that – the birds reacted immediately and used the
suitable conditions.
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