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Bahňáci rodu Tringa versus žáby rodu Rana 
– několik poznámek

Waders of the genus Tringa versus frogs of the genus Rana – a few notes
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ÚVOD
Během roku 2011 jsem strávil především v době podzimního tahu mnoho času po-

zorováním vodního a bahenního ptactva spojeným s pořizováním fotografické doku-
mentace. Na různých mokřadech a vodních plochách okresu Hodonín (jižní Morava) 
jsem převážně z pevných fotografických krytů měl možnost detailně pozorovat mno-
ho aspektů chování různých druhů. Sledováním ptactva v této oblasti se zabývám přes 
30 let (Bože, jak to letí!) a bahňáci patří mezi moje nejoblíbenější řády. Proto jsem rád, 
že jedno z nejzajímavějších a navíc zdokumentovaných zjištění se týká právě této skupi-
ny ptáků. Hlavním tématem tohoto příspěvku, jak už jeho název napovídá, je intenzita 
a způsob lovu a konzumace obojživelníků, především skokanů rodu Rana, různými zá-
stupci bahňáků rodu Tringa.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Konzumace žab a pulců je dobře známá a typická pro některé druhy brodivých a vru-

bozobých ptáků. V  popisovaném období byla na Hodonínsku fotograficky doložena 
u potápky malé (Tachybaptus ruficollis), která ulovila a pozřela skokana Rana sp. (obr. 1), 
anebo u racka chechtavého (Larus ridibundus), kde šlo dokonce o nedokonaný pokus 
sežrání ropuchy zelené (Bufo viridis).

Většinu pozorování jsem prováděl v brzkých ranních hodinách ze stabilních, nízkých, 
dobře maskovaných krytů. Byly umístěné na okrajích mokřadů a vodních ploch a ptáci 
na ně byli zvyklí. Díky tomu bylo možné velmi detailně sledovat jejich chování. Pro 
bahňáky byly bahnité okraje nebo i větší plochy bahen zcela bez porostu nebo jen řídce 
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zarostlé bylinami místem velmi atraktivním, které jim nabízelo relativně bezpečný pro-
stor pro odpočinek a především doplnění energie během jejich letního tahu do zimovišť.

Konec léta 2011 byl ve sledovaném území teplotně nadprůměrný, srážkově normální, 
takže byly vytvořeny optimální podmínky pro vznik početné (letní?) generace obojživel-
níků. Mezi nimi i zelených skokanů. Předpokládám, že zde byli zastoupeni jak skokan 
skřehotavý (Rana ridibunda), tak i skokan zelený (Rana kl. esculenta). Protože přesné 
druhové určení ani poměr obou „druhů“ žab nebyly primárně cílem mých pozorování, 
budu dále v textu používat označení zelení skokani nebo prostě skokani. Metamorfovaní 
jedinci opouštěli vodní nádrže a začali hromadně migrovat na přelomu srpna a září.

U většiny typických zástupců bahňáků se jako hlavní potravní složky uvádějí bez-
obratlí, především různé druhy vodního hmyzu a jeho vývojová stádia, červi, korýši, 
měkkýši anebo brouci a jejich larvy. V mnohem menší míře se v literatuře uvádí, a je 
doložena jen ojediněle, řada potravních složek konzumovaných ptáky náhodně. Na-
příklad rostlinná potrava, kterou tvoří nejčastěji drobné lístky rostlin (otázkou zůstává, 
zda nejsou polykané spolu s jinou, živočišnou kořistí) nebo dokonce rostlinné bobule. 
Mezi méně obvyklými součástmi jídelníčku u všech druhů bahňáků rodu Tringa bý-
vají uváděni obratlovci. Z nich se nejčastěji pochopitelně jedná o ryby od běžně kon-
zumovaného potěru až po rybky o velikosti do 2 cm popisované u vodouše bahenního 
(T.  glareola), či rybky velké 2– 4 cm doložené jako potrava u vodouše rudonohého 
(T. totanus) nebo dokonce rybky až 7 cm dlouhé zjištěné v potravě vodouše tmavého 
(T. erythropus). Stejně velké ryby a dokonce i zcela raritní nálezy živočichů jako je čolek 

Obr. 1. Potápka malá s uloveným skokanem. Hodonínsko. Srpen 2011. © Ivo Paulík
Fig. 1. A Little Grebe with a caught frog. The Hodonín region. August 2011. © Ivo Paulík
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Obr. 3 a 4. Pisík obecný spolknul velkého skokana. 24. 8. 2011
Fig. 3 and 4. A Common Sandpiper swallowed a big frog. 24th August 2011

Obr. 2. Vodouš šedý s ulovenou žábou. 4. 9. 2011
Fig. 2. A Common Greenshank with a caught frog. 4th September 2011
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obecný (Lissotriton vulgaris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) anebo drobní hlodavci 
jsou uváděni v potravě u vodouše šedého T. nebularia (Glutz von Blotzheim et al. 
1975 a 1977, Cramp & Simmons 1990, Makatsch 1981).

Obojživelníky v potravě bahňáků rodu Tringa a příbuzných zmiňují s odkazy na kon-
krétní prameny obě základní kompendia Glutz et al. 1975 a 1977 i Cramp & Simmons 
1990 jako značně neobvyklé až vzácné nebo výjimečné. Snad jen u vodouše šedého jsou 
žáby zřejmě běžnější součástí jeho jídelníčku. Popisováno je požírání jak dospělců, tak 
pulců, v drtivé většině případů se jedná o druhy Rana kl. esculenta, případně Rana tem-
poraria. Ani jednou nebyla zmínka o lovu či konzumaci některého z druhů ropuch Bufo 
sp. nebo kuněk Bombina sp. Většinou byly žáby sebrané či ulovené náhodně. Často se 
tak stalo během kooperativního lovu potravy, který byl doložen nejen v rámci jednoho 
druhu, ale i mezi různými druhy bahňáků a dokonce i například mezi vodouši tmavými 
a některými druhy kachen. Je nutné upozornit, že všechny výše citované literární prame-
ny v podstatě čerpají ze stejných zdrojů nebo ze sebe samých navzájem. 

Lov a požírání skokanů rodu Rana jsem v létě a na podzim 2011 pozoroval u vodou-
še tmavého – 2 případy, vodouše šedého – nejméně 7 případů plus další záznamy od 
jiných pozorovatelů (obr. 2), vodouše bahenního – 1 případ a pisíka obecného (Actitis 
hypoleucos) – 2 případy (obr. 3 a 4). Neobvykle vysoký počet pozorování minimálně 
12 případů konzumace skokanů čtyřmi různými druhy bahňáků byl pozitivně ovlivněn 
již zmiňovanou bohatou nabídkou optimálně „velkých“ žab. Bahna, ale především na 
ně navazující travnaté porosty se doslova hemžily stovkami odrostlejších, ale i nedávno 
metamorfovaných žabek dlouhých 2–5 cm. Na druhou stranu není možné vyloučit, že 
takový způsob získávání potravy u této skupiny bahňáků unikal pozornosti. 

Nejvíce mě překvapila skutečnost, že se ve všech popisovaných případech jednalo ze 
strany vodoušů, resp. pisíka, o aktivně a cíleně vyhledané a následně ulovené skokany. 
Technika lovu byla u všech jedinců přibližně stejná. Ptáci čas od času odběhli z bahen 
a zmizeli v příbřežní vegetaci, aby se po chvíli objevili s kořistí v zobáku. Skokany lovili 
rychlými přískoky nebo během v porostu, přičemž jsem v  jednom případě viděl dva 
vodouše bahenní souběžně lovící téhož skokana. I menší druhy vodoušů přinášely žabky 
k vodě ze vzdálenosti 8–10 metrů. Během transportu ptáci drželi kořist téměř vždy za 
zadní nohy. Žabky zabíjeli nebo omračovali údery zobáku do hlavy, ale viděl jsem opa-
kovaně u vodouše šedého utloukání žabky o zem – ze strany na stranu. Mrtvého nebo 
jenom omráčeného skokana ptáci ve vodě několikrát omyli a následně spolkli. 

Polykání „větších“ skokanů menšími druhy bahňáků byla komická podívaná. Na-
příklad u pisíka obecného se v obou případech jednalo o několik opakovaných pokusů 
spolknout příliš velké sousto. Pták nebyl po pozření takové kořisti delší dobu schopen 
dalšího lovu nebo sběru potravy a byl doslova nucený s nataženým krkem odpočívat 
(obr. 4), protože by do sebe stejně žádnou jinou potravu nedostal. Opět v případě pi-
síka obecného, ale i u vodouše bahenního, jejich přecpané krky výrazně připomínaly 
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podobně nacpaný krk třeba u kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), když spolkne 
nadměrně velkou rybu. 

Pokud se týká obtížnosti strávení obratlovců či jiných živočichů s tvrdými a nestra-
vitelnými částmi těla (korýši, brouci apod.), je i u bahňáků rodu Tringa, stejně jako to 
známe třeba u dravců a sov, doloženo vyvrhování nestrávených částí a zbytků kořisti ve 
formě malých vývržků.

SUMMARY
In this short article the author describes cases of waders – sandpipers of genus Tringa 

hunting and feeding on frogs of genus Rana. Such behaviour was observed and well do-
cumented during summer migration in 2011. Detail observations were provided from 
permanent photographic hides in marshes and on fishponds in southern Moravia, the 
Czech Republic. Altogether four species of sandpipers in at least 12 events were ob-
served during active hunting, killing and feeding on small frogs (2– 5 cm long). The 
birds carried the frogs they caught up to 10m, washed their prey in water and then 
swallowed them. Due to the number of documented examples during a relatively short 
time period, the author believes that waders feeding on frogs may not be such an extra-
ordinary phenomenon as the experts believe it to be. 
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