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Abstrakt
Práce zkoumá a srovnává výskyt, fluktuaci a chování vodních ptáků ve dvou
denních dobách. Na pražském Střeleckém ostrově celkem proběhla 3 ranní a 3
odpolední půlhodinová pozorování. Ranní začínala s východem slunce, odpolední
byla zahájena 30 min před západem slunce. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách a
grafech. Celkově se na určeném místě vyskytovalo 6 druhů vodních ptáků. Labuť
velká a polák velký se objevovali jen zřídka, ostatní (kachna divoká, polák
chocholačka, lyska černá a racek chechtavý) se zde zdržovali pravidelně.
Odpoledne bylo přítomno více jedinců, současně byla zvýšena jejich
fluktuace. Aktivita jedinců byla vyšší brzy ráno. Všechny hypotézy práce byly tedy
potvrzeny.
Klíčová slova: vodní ptáci, pozorování, početní zastoupení, fluktuace,
aktivita, chování

Abstract
This seminar paper both examines and compares the occurrence, fluctuation
and behaviour of water birds in two daytimes: at dawn and at the sunset. 3 morning
and 3 afternoon half-hour observations took place at Prague´s Střelecký ostrov. The
results are graphically processed.
Overall 6 water birds species have occurred at the appointed place. The mute
swans and the common pochards appeared rarely, others (mallard, tufted duck,
Eurasian coot, black-headed gull) were generally more frequent.
In the afternoon, more individuals were found on the sight, at the same time
their fluctuations were increased. The birds’ activity was higher early in the morning.
All given hypotheses were therefore confirmed.
Key words: water birds, observation, numerical representation, fluctuation,
activity, behaviour
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Úvod
Dané téma bylo zvoleno mimo jiné i kvůli snaze doplnit a rozšířit zkušenosti
s pozorováním etologickým o vědomosti související s pozorováním zaměřeným na
ekologii sledovaných zástupců.
Cíle seminární práce jsou:
Prvním cílem seminární práce je vyhledat vhodné a dostupné místo v
blízkosti vody pro pozdější pozorování ptáků. Jedním z hlavních cílů teoretické části
pak bude popsat druhy (bude se však jednat jen o popis vnější stavby těla), které se
budou v průběhu stanovené doby observace vyskytovat na určeném místě. S druhým
cílem je spjatý i třetí, a tedy přiblížit ekologii dříve popsaných zástupců.
V rámci praktické části si práce klade za cíl (celkově čtvrtý cíl) provést
samotná pozorování (šest půlhodinových pozorování). Jednotlivá pozorování se
uskuteční v určených časových intervalech. Pátým cílem je všechna pozorování na
základě zjištěných a v protokolech sepsaných údajů vyhodnotit a porovnat.
Posledním v pořadí šestým cílem je výsledky graficky zpracovat, případně je doplnit
o pořízené obrázky.
Domnívám se, že početní a druhové zastoupení, chování a mezidruhové
interakce pozorovaných jedinců se budou lišit v závislosti na době pozorování (ráno,
pozdní odpoledne).
Další hypotézou je, že na sledované ploše se bude odpoledne vyskytovat více
různých druhů, které se sem dostanou v průběhu dne.
Rovněž usuzuji, že ranní aktivita sledovaných zástupců bude vyšší než
odpolední.
Hlavním zdrojem seminární práce je publikace Ptáci 1 (Šťastný aj. 2016).
Práce dále vychází z atlasů ptáků specializovaných na výskyt ptáků na území
Prahy (Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy) a v ČR (a SR) obecně (Atlas ptáků
České a Slovenské republiky).
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1 Teoretická část
1.1 Kachnovití (Anatidae)
1.1.1

Popis a ekologie kachny divoké (Anas platyrhynchos)
Tělo kachny divoké sestává z mohutně založeného trupu, na něj přiléhající

velikostně větší hlavy se středně protáhlým zobákem a nepatrně zkráceného ocasu
(Svensson a Grant 2004, s. 48–49).
Mezi prsty krátkých oranžových zadních končetin se pne plovací blána, která
usnadňuje plavání (Sauer 1996, s. 82).
U kachny divoké se setkáváme se silným pohlavním dimorfismem, přesto
však jedním znakem společným pro obě pohlaví by (mimo stavbu těla) mohl být
např. modrý čtyřúhelník, jenž je ohraničen bílou linkou a leží na křídlech na boku
těla (Svensson a Grant 2004, s. 48).
Hlava samce ve svatebním šatu je leskle zelená. Předěl na krku mezi zeleným
peřím hlavy a hnědým peřím přední části trupu utváří čistě bílý proužek. Pokryv
dalších částí těla je zbarven různými odstíny šedé, místy až hnědé barvy.
Břicho je spíše šedé, hřbet a boky těla jsou protknuty i hnědou barvou. Peří
v této oblasti je černé včetně dvou pírek kroutících se na konci těla. Podoba samce
v daném období je zachycena na obrázku č. 1.

Obrázek 1, samec kachny divoké, 31. 3. 2018, autor: Sára Bednářová
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Peří samice ve svatebním šatu je daleko jednotnější barvy. Je žlutavě hnědé
tmavě hnědě žíhané. Na těle výrazné žíhání na hlavě ztrácí intenzitu. Přes oko vede
tmavá úzká páska.
Vzor tělního pokryvu samice mimo dobu hnízdění je znatelně pozměněný.
Tělo je obecně tmavší, současně však získává jemný podtón. Dalším znakem
je, že ocas černá a páska přes oko je sytější a zřetelnější.
Obě pohlaví jsou si v prostém šatu podobná (Svensson a Grant 2004, s. 48).
Kachna divoká obývá holoarktické pásmo (Šťastný aj. 2016, s. 289). Kachna
divoká není pokládána za vyloženě stěhovavého ptáka (Šťastný aj. 2016, s. 289).
Autorka seminární práce Pitva kachny a husy (Bednářová 2017) na str. 6 píše:
„Zástupci žijící na západě a jihu Evropy se v těchto lokalitách vyskytují
takřka permanentně, zatímco ve střední a východní Evropě se nalézá vícero tažných
skupin. Stěhování do teplejších krajin závisí na tom, jaké je dlouhodobé počasí
v dané oblasti. Mladí jedinci přelétávají především do Bavorska a Polska, dospělí
pak táhnou většinou na jih či jihozápad (Rakousko, Itálie, jižní Francie atd.).“
Českou republiku v zimě obývá až 300 000 jedinců (Dungel a Hudec 2001,
s. 42).
Na straně 6 v již citované seminární práci Pitva kachny a husy
(Bednářová 2017) je sděleno: „Kachny jsou schopné se rozmnožovat již po roce.
Kachny se párují v podzimní době, případně i na zimních stanovištích (výjimečně
spolu zvířata kopulují i v zimě, i když ještě nemají funkční reprodukční orgány).
Sexuální rituály, páření a obecně sexuální chování kachen je poměrně specifické.“
Strava kachny divoké je pestrá (Fuchs aj. 2002, s. 32), nicméně v ní však
významně převažují látky rostlinného základu (Veselovský 1954).
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1.1.2

Stručný popis labutě velké (Cygnus olor)
Tělo labutě velké obecně dosahuje velkých rozměrů, i přesto však dokáže

létat (Sauer 1996, s. 84).
Labuť velká má objemný trup, ostře vystupující peří v ocasní krajině a
protažený krk s relativně malou hlavou (viz obrázek 2).

Obrázek 2, labuť velká (Konečný 2006)

Po dovršení dospělého věku je tělo pokryto bílým peřím (Svensson a Grant
2004, s. 38). Základním rozdílem mezi pohlavími je velikost černého výrůstku (u
samce mohutnější), jenž ční nad zobákem (Sauer 1996, s. 84). Krom toho je zobák
samčího pohlaví červenější (Svensson a Grant 2004, s. 38).
Autor knihy Vodní ptáci (Sauer 1996, s. 84) tvrdí, že je labuť velká
býložravá. Autor rovněž vysvětluje, že délka jejího krku jí (v nehlubokých vodách)
umožňuje dostat se i ke dnu, kde potravu vyzobává.
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1.1.3

Popis a ekologie poláka chocholačky (Athya fuligula)
Tělo poláků chocholaček obvykle dosahuje délky 41–45 cm (Dungel a Hudec

2001, s. 48). Zčepýřená pírka na hlavě, utvářející příznačnou chocholku (Sauer,
1996, s. 124), jsou u samic zpravidla kratší než u samců (Šťastný aj. 2016, s. 386).
Autoři publikace Ptáci 1 (Šťastný aj. 2016, s. 386) uvádějí, že je pro samice
obecně typická spíše hnědá barva. Peří na hlavě samice v zimním šatu je tmavě
hnědě zbarveno a zrzavě se leskne. Peří v blízkosti zobáku je bílé. Zrzavohnědé
strany těla jsou žlutě a bíle žíhány. Na konci namodralého zobáku se nalézá černý
nehet. Ve výše uvedeném díle je též řečeno, že barva nohou bývá tmavší, často
přechází až do zelena.
Samice poláka chocholačky může být snadno zaměněna se samicí poláka
kaholky (Sauer 1996, s. 124). Podstatným rozdílem obou samičích zástupců rodu je
právě chocholka poláka chocholačky (Sauer 1996, s. 124).
V hnízdním období se hnědé peří na hlavě neleskne a dříve bíle zbarvené peří
u zobáku může přejít i do žlutohnědé, po stranách těla bývá hlavně hnědá
(Šťastný aj. 2016, s. 386).
V díle Ptáci 1 (Šťastný aj. 2016, s. 386) je ozřejměno, že se samcův prostý šat
v zásadě velmi podobá tomu samičímu, je akorát vyveden v tmavším provedení. Peří
pokrývající oblast prsou má bílé okraje, boky jsou obvykle šedohnědé. Autoři
zmiňované knihy ukazují, že ve svatebním šatu samce dominuje černá – hlava, hřbet
a ocas, je ale zastoupena i bílá – břicho, boky.
Z obrázku č. 3 je patrné, že chocholka, která obtahuje tvar hlavy (Šťastný aj.
2016, s. 385), bývá v tomto období delší (Sauer 1996, s. 124).
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Obrázek 3, samec poláka chocholačky (Rudloff 2012)

Zobák i u samce zakončuje černý nehet, má však bílé lemování
(Šťastný aj. 2016, s. 386).
Výskyt poláka chocholačky je vymezen palearktickým pásmem (Šťastný aj.
2016, s. 384). Jelikož patří ke skupině částečně tažných ptáků, v zimním období
opouští oblast Evropy jen část zdejší populace (migruje do oblastí severozápadní
Evropy, Středomoří, severní Afriky a též do oblasti Kaspického moře), ostatní zde
zůstávají (okolo 1,9 miliónů ptáků) (Šťastný aj. 2016, s. 384–385).
Na tahy se vydávají ve větších uskupeních, létají zejména v noci a poměrně
nízko nad zemí (Sauer 1996, s. 124). Při ritualizovaných námluvách (tok), které
probíhají na jaře (duben, květen, zřídka i červen) (Šťastný aj. 2016, s. 393), vznikají
nové roční páry (Sauer 1996, s. 124). Ačkoliv hnízdících párů poláka chocholačky v
Praze není mnoho, mají zde své zastoupení a nelze říci, že by tuto lokalitu volili
pouze příležitostně (Fuchs aj. 2002, s. 40). Pro potravu, jejíž základ utvářejí složky
živočišného původu (škeble, plži, drobné rybky atd.), jsou schopni se ponořit
(většinou na 30 s) až do 14 m (Sauer 1996, s. 124).
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1.1.4

Stručný popis poláka velkého (Aythya ferina)
Tělo poláka velkého nabývá až 48 cm (Dungel a Hudec 2001, s. 48).

Z obrázků na str. 55 publikovaných v knize Ptáci (Svensson a Grant 2004) lze
postřehnout, že odlišnost mezi samcem a samicí obecně spočívá ve zbarvení peří, očí
i zobáku.
V knize Vodní ptáci (Sauer 1996) je na straně 120 uvedeno: „Ve svatebním
šatě je sameček nezaměnitelný díky rezavě červené hlavě a krku, šedému hřbetu,
černé hrudi a bílým bokům. V prostém šatu jsou bezpečnými rozpoznávacími znaky
ohnivě červené oko a černý zobák s modrošedým příčným pruhem.“ Těchto znaků si
lze povšimnout i na obrázku č. 4.

Obrázek 4, samec poláka velkého (Bohdal 2006)

Tělo samice v zimním období je především hnědé (i oční duhovky); peří na
zádech a křídlech s jemným vzorem je nadýchané a našedlé (Sauer 1996, s. 120).
Ačkoliv je i u samice konec zobáku s nehtem lemován úzkým světle šedým až světle
modrým páskem, není zdaleka tak výrazný jako u samce (Šťastný aj. 2016, s. 361).
V době hnízdění mění struktura peří na zádech svou podobu, peří není tak
načechrané, skvrna na zobáku se podobá skvrně na zobáku samce ve svatebním šatu
a mění se i barva očí, které se stávají červenější (existuje ale více barevných variant)
(Šťastný aj. 2016, s. 362).
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Přesto, že obsah složení běžné stravy nesestává tolik z prvků živočišného
původu jako spíše z rostlin, polák velký požírá i určitá vývojová stadia hmyzu a
některé plže (Veselovský 1954).
Shání ji pod vodní hladinou (Veselovský 1954). Povětšinou pro ni však
neplave do větších hloubek (obzvláště ♀ ne), optimálně spíše do 2 m
(Šťastný aj. 2016, s. 372).

1.2 Chřástalovití (Rallidae)
1.2.1

Popis a ekologie lysky černé (Fulica atra)
Dle autorů knihy Ptáci (Svensson a Grant 2004, s. 116) je lyska černá téměř

uhlově černý pták se sloupkovitýma jemně zelenýma nohama a dlouhými prsty, které
dotváří nezbytný plovací lem. V knize je dále poznamenáno (jak je vidět i na obrázku
č. 5), že na rozložité, kulatě stavěné tělo dosedá velikostně poměrně malá hlava.

Obrázek 5, lyska černá (Motlik 2011)

Jak se lze dovtípit z jejich rodového jména, mezi očima se jim nalézá typicky
holý plochý bílý útvar (lysinka), jenž zároveň leží nad stejně bílým zobákem
(Sauer 1996, s. 166).
Na délku dorůstají maximálně 40 cm (Dungel a Hudec 2001, s. 90).
V díle Myslivec hospodaří na vodě (Veselovský 1954) je popsáno, že se jim
na hraně křídla táhne bílá linka. Oči jsou viditelně červené. V díle je mimo jiné též
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vysvětleno, že vnější vzhled samců a samic je (až na velikost lysinky v době páření)
shodný.
Mladší jedinci nejsou tak charakteristicky černě vybarveni (šedí) a postrádají
bílou lysinku (Sauer 1996, s. 166).
Na str. 116 je v mapce knihy Ptáci (Svensson a Grant 2004) znázorněno, že
část evropské populace oblast západní, střední a místy i jižní Evropy obývá
celoročně. Často zde vyvádějí mladé, zároveň tu přečkávají i chladnější roční období.
V reprodukčním období se však některé lysky přesouvají do lokalit východní
Evropy, Skandinávie a Ruska, kde se nacházejí jejich hnízdiště. Z přiložené mapky
lze rovněž soudit, že odlétají-li kvůli změně teplotních podmínek (zimní období),
obvykle směřují do zimovišť v Turecku, v severní Africe a na Arabském
poloostrově.
Do zimovišť se případně stěhují během října a listopadu (Veselovský 1954).
V knize Atlas ptáků České a Slovenské republiky (Dungel a Hudec 2001,
s. 90) je na str. 90 řečeno: „…v ČR zimuje 18–36 t. exponentů.“
Lysky jsou schopny se pářit od první roku života (k páření dochází na vodní
ploše) (Veselovský 1954). Období hnízdění počíná v polovině dubna a trvá až do
letních měsíců (Sauer 1996, s. 166).
Někdy tvoří páry i na více let (Veselovský 1954).
V publikaci Vodní ptáci (Sauer 1996, s. 166) autor sděluje, že rostlinný
základ stravy doplňují i živočišnou složkou (hmyz, plži, vejce). Potravu vyhledávají i
pod vodou. Vlastnost peří, které jímá vzduch, jim umožňuje se z vody rychle vynořit.
Dále zdůrazňuje, že aby byly schopny vzlétnout z vodní hladiny, musí se
nejprve rychle vydat proti větru.
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1.3 Rackovití (Laridae)
1.3.1

Popis a ekologie racka chechtavého (Larus ridibundus)
Křídla racka chechtavého, který měří 35–39 cm, dosahují rozpětí až 99 cm

(Svensson a Grant 2004, s. 170). Na základě fotografií racka na str. 223 v knize
Vodní ptáci (Sauer 1996) lze snadno popsat stavbu jeho těla. Racek má mírně
protažený krk, nápadně štíhlé nohy, mezi jejichž prsty jsou nataženy plovací blány.
Vzhledem k délce těla působí hlava malým dojmem.
Autor atlasu Vodní ptáci (Sauer 1996, s. 222) poukazuje na to, že se zbarvení
racka v zimní a letní sezóně liší. V letních měsících je hlava pokryta tmavě hnědým
peřím (názorně na obrázku č. 6), zobák a nohy nabývají červenějšího odstínu.

Obrázek 6, racek chechtavý s kapucí (Bohdal 2000)

V zimním období je bílé peří na hlavě ozvláštněno atypickou kresbou
v podobě hnědošedé stopy u ušních otvorů. Z fotografie na str. 223 výše uvedeného
díla je také viditelné, že nohy a zobák jsou v zimě spíše oranžové barvy.
Racek chechtavý může být od ostatních často vídaných druhů rodu racek
rozpoznán podle toho, zda přední část zevní strany jeho křídel zakončuje bílý pruh
(Svensson a Grant 2004, s. 170).
Samec od samice nemůže být rozlišen pouhým laickým pohledem, protože
tento druh nemá pohlavní dimorfismus (Dungel a Hudec 2001, s. 124).
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Dle mapky knihy Vodní ptáci (Sauer 1996) na str. 222, z níž lze získat
základní informace o výskytu racků chechtavých v Evropě, se populace racka
chechtavého zdržuje hlavně v oblasti mírného pásu.
V chladnějším období se někteří jedinci přesouvají na jih Evropy, severní
pobřeží Afriky či na západ Turecka a severozápad Arabského poloostrova. Z již
zmiňované mapky může být vyvozeno, že příznivé podmínky pro jejich hnízdění
skýtá severovýchodní Evropa (včetně Ruska) a specifické lokality Skandinávie.
V knize Atlas ptáků České a Slovenské republiky (Dungel a Hudec 2001,
s. 124) ale autoři podotýkají, že racek chechtavý je spíše pták stěhovavý; současně je
tu sděleno, že v České republice přečkává zimu až 140 000 kusů.
Ve Vodních ptácích (Sauer 1996, s. 222) je psáno, že hnízdící období nastává
v květnu a trvá do konce června. Dále je tu probráno, že i přes skutečnost, že jsou
mláďata za nedlouhý čas po vylíhnutí v mnoha směrech v celku vyspělá, se o ně
rodiče z počátku starají.
Ačkoliv je výběr stravy do značné míry podmíněn ročním obdobím (zdrojem
se pak stává částečně i ovoce, obilí), jejich potrava vždy obsahuje hmyz
(Fuchs aj. 2002, s. 82).
Ve městech se orientují i na probírání odpadků atp. (Sauer 1996, s. 222).
Na vodě starší jedinci získávají potravu skrze letmé ponory hlavy pod hladinu
(Sauer 1996, s. 222).
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2 Praktická část
2.1 Hypotéza
Předpokladem práce, jak už bylo uvedeno v úvodu, je, že početní a druhové
zastoupení, chování a mezidruhové interakce pozorovaných jedinců se budou lišit
v závislosti na době pozorování (ráno, pozdní odpoledne).
Na sledované ploše se bude odpoledne vyskytovat více různých druhů, které
se sem dostanou v průběhu dne; ráno bude tedy druhové složení pozorovaných ptáků
méně pestré.
Dále usuzuji, že ranní aktivita sledovaných zástupců bude vyšší než
odpolední.

2.2 Metodika
2.2.1

Místo pozorování – Střelecký ostrov
Místo1 určené pro pozorování vodního a dalšího ptactva leží na pražském

Střeleckém ostrově v jeho severnějším konci. Nejedná se však o samotný písčitý cíp
ostrova; místo je situované na jeho východním břehu, tudíž směrem ke Smetanově
nábřeží. Střelecký ostrov je přístupný z mostu Legií, který propojuje Újezd a Národní
třídu (Wikipedie 2018), je tedy umístěn nedaleko od centra města. Rozkládá se na
2,5 ha (Wikipedie 2018) a bývá navštěvovaný mimo jiné i pro svou atraktivní polohu
a sportovní vyžití. Na ostrově se nachází hřiště a tenisové kurty (Wikipedie 2018).
Břeh ostrova není nikterak strmý a to umožňuje vodnímu ptactvu snadný vstup na
jeho pevninu.

1

Původně bylo zamýšleno pozorování na vyhlášeném Císařském ostrově mezi

pražskou Trojou a Stromovkou. Vzhledem k nynější situaci (tzn. poměrně rozsáhlým opravám
na daném ostrově), která nastala z důvodu pádu mostu vedoucího z pražské Troji, je místo
velmi rušné a panuje tam neklid, a tudíž jsem se rozhodla pro pozorování na ostrově
Střeleckém.
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2.2.2

Doba pozorování
Všechna pozorování se uskutečnila na konci týdne a trvala 30 minut. Ranní

pozorování začínalo s východem slunce a odpolední pozorování končilo se západem
slunce.
2.2.3

Způsob pozorování
Před každým pozorováním byl připraven protokol a zhotoveny tabulky. Do

protokolu byly posléze zaznamenávány údaje o prostředí a vnějších vlivech: čas
pozorování, teplota, počasí, rušivé elementy, reakce ptáků na lidi, počet lidí na
ostrově. Do prvních tabulek byla data zanášena po 10 minutách, do druhých
rozvržených na 3 desetiminutové mezidobí pak neustále.
V prvních tabulkách je uvedeno, kolik jedinců (a jaké druhy) bylo možno
spatřit z místa pozorování na sledované ploše.
V druhých tabulkách je znamenáno, kolik jedinců (a jakých) přibylo a ubylo
v desetiminutových intervalech. V nich byly použity následující zkratky:
(k) = kachna divoká, (la) = labuť, (l) = lyska černá, (p) = polák chocholačka,
(r) = racek chechtavý
V průběhu pozorování bylo sledováno a zaznamenáváno chování
vyskytujících se ptáků.
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3 Výsledky
3.1 Vyhodnocení všech pozorování
3.1.1

Zastoupení jednotlivých pozorovaných druhů v průběhu ranního a
odpoledního pozorování
Graf číslo 1 znázorňuje průměrné zastoupení jednotlivých pozorovaných

druhů.
Průměrné početní zastoupení jednotlivých
druhů ráno a odpoledne
25
20
15
10
5

ráno

0

pozdní odpoledne

Graf 1, 24. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

V době odpoledních pozorování se na určené ploše nalézalo celkově více
jedinců. Výsledné hodnoty jsou průměrem sečtených údajů ze všech pozorování.
Na základě grafu č. 1 lze s jistotou tvrdit, že nejvýraznější rozdíl v počtu
jedinců ráno a odpoledne je pozorovatelný u poláka chocholačky a racka
chechtavého.
Přesto, že lysky nikdy nechyběly, jejich počet byl vždy nižší, než počet
ostatních přítomných druhů.
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3.1.2

Fluktuace pozorovaných druhů
Graf číslo 2 ukazuje průměrné hodnoty fluktuací jedinců ze všech

pozorování.

Průměrná fluktuace všech jedinců ráno a
odpoledne
35
30

25
20
15

ráno

10

pozdní odpoledne

5
0

Graf 2, 24. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

Z grafu č. 2 je patrné, že fluktuace jedinců byla daleko vyšší odpoledne.
Nejvíce ptáků se přesouvalo létáním.
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3.1.3

Chování jednotlivých pozorovaných druhů
V tabulce číslo 13 je sepsáno chování, které bylo možné pozorovat běžně.

Níže je chování jednotlivých druhů dále shrnuto, popř. je uvedeno chování, které se
vyskytlo spíše ojedinělé.
kachna
divoká

ráno
vždy

potrava, komfortní
chování, pohyb,
sledování, družení se s
poláky ch.; na souši a u
břehu

lyska černá

vždy

potrava, komfortní
chování, pohyb,
sledování, družení se
s kachnami a s poláky ch.;
na souši, u břehu i dále na
vodě

polák
chochol.

vždy

potrava, komfortní
chování, pohyb, družení
se s kachnami; dále od
břehu ale i u břehu

racek
chechtavý

jen 1. pohyb, útočnost (vůči
polákům ch. a lyskám);
méně početný

labuť velká

jen 6. pohyb – jen proplouvání,
ostatní ustupují

polák velký

nikdy –

pozdní odpoledne
vždy potrava, komfortní
chování, pohyb,
odpočinek, spánek,
družení se s poláky ch.;
na souši, u břehu i dále
na vodě
vždy potrava, pohyb,
sledování, odpočinek,
vyluzování hrdelních
zvuků, družení se
s kachnami a s poláky
ch.; na souši, u břehu i
dále na vodě
vždy potrava, komfortní
chování, pohyb,
družení se s kachnami;
dále od břehu ale i u
břehu
vždy potrava, pohyb, nižší
útočnost (jen vůči
lysce), spánek; více
početný
jen
potrava, komfortní
4.
chování, pohyb, ostatní
ustupují
jen
pohyb, družení se
5.
s poláky ch.

Tabulka 1, 24. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

Při všech pozorováních se kachny nacházely blíže u břehu, eventuálně byly
přímo na souši. Vzhledem k tomu, že v případě odpoledního pozorování kachny
mimo jiné i spaly a setrvávaly v klidu při břehu, lze konstatovat, že byla aktivita
vyšší ráno. Nebyly útočné.
Chování lysek ráno a navečer se ve výsledku neodlišovalo. Interagovaly
s poláky chocholačkami a kachnami, nebyly útočné a vyskytovaly se na souši, při
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břehu i dále na řece. Večer pak občasně odpočívaly, při druhém pozorování, které
proběhlo před západem slunce, se navíc jedna lyska projevovala hrdelním zvukem.
Poláci chocholačky se v ranních i odpoledních hodinách chovali stejně. Mezi
sebou a břehem ostrova si konstantně uchovávali určitou vzdálenost.
Častokrát opakovaně směřovali šikmo proti proudu k 1/3 vzdálenosti ostrova
a nábřeží, aby se následně mohli nechat unést proudem nazpět.
Racci chechtaví se objevovali zejména v pozdějších hodinách, čili odpoledne.
Ačkoliv bylo možné pozorovat agresivně laděné chování racků během obou denních
dob, ráno bylo celkem výraznější. Navečer celkově působili klidněji, někdy dokonce
v nehybné poloze seděli na trávníku.
Poláky velké bylo možné spatřit pouze jednou (při 5. pozorování). Tehdy
trvale zůstávali nablízku hejnu poláků chocholaček setrvávajících v dané vzdálenosti
od břehu.
Labuť byla pozorována pouze dvakrát (ráno, odpoledne). V ranním čase jen
proplouvala, odpoledne pak v těsné blízkosti souše sháněla potravu a pečovala o peří.
Při přiblížení jí ostatní sledovaní jedinci většinou uhýbali.
3.1.3.1 Pozorované zajímavé chování
Během pozorování 2, 3 a 4 bylo zaznamenáno, že se jeden samec poláka
chocholačky sdružoval se skupinami kachen, nikoliv s ostatními příslušníky svého
druhu.
Skutečnost, že se samec při třetím pozorování dvořil samici kachny divoké, je
možné zdůvodnit jeho dřívějším nesprávným imprintingem.
V průběhu pozorování došlo k vnitrodruhovému souboji mezi samci dvou
skupin. Větší skupina kachen byla pokaždé následně nucena opustit prostor hájený
samcem menší skupiny.
Velikostně menší kachny (viz pozorování 0 v příloze) se při vyhledávání
potravy potápěly celé. Lze předpokládat, že se jednalo o věkově mladší jedince. Jak
je známo mladší kachny jsou v potápění dovednější než dospělci (Šťastný aj. 2016).
Mohly být vylekány, nebo si tímto způsobem jednoduše hrály (Veselovský 1954).
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Závěr
Všechny stanovené cíle práce byly dodrženy a naplněny. Na Střeleckém
ostrově bylo vyhledáno místo přijatelné pro pozorování. V teoretické části byly
sepsány popisy jednotlivých druhů a byla též popsána ekologie opakovaně vídaných
jedinců. S přihlédnutím ke skutečnosti, že labutě velké (dvakrát) ani poláci velcí
(jednou) nebyli přítomni vždy, byli představeni jen ve stručnosti, jejich ekologie
nebyla více propracována. Vyhodnocení mohlo být provedeno jednoduše vzhledem
k tomu, že údaje, pořízené na základě 6 vykonaných pozorování, zanesené do dílčích
tabulek byly sloučeny do dvou grafů a jedné tabulky.
Zastoupení jednotlivých druhů se v ranních a odpoledních hodinách různilo.
Odpoledne se na sledované ploše objevovalo více zástupců jednotlivých
druhů.
Ranní a odpolední pozorování se lišila také tím, že odpoledne byla
zaznamenána znatelně vyšší fluktuace daných vodních ptáků.
Aktivita sledovaných ptáků nebyla v ranních a v odpoledních hodinách
shodná. Stejně tak vyvstávaly rozdíly v chování některých jedinců. Na sklonku dne
v mnoha případech odpočívali a někdy i pospávali.
Co se týče chování (a to i mezidruhového), nejpatrnější rozdíl bylo možno
vysledovat v chování racků, kteří se ráno projevovali agresivněji vůči ostatním
ptákům.
Lze tedy konstatovat, že byly všechny hypotézy práce potvrzeny.
K úplnému zmapování chování a výskytu druhů ptáků v dané lokalitě
v blízkosti centra města by bylo zapotřebí učinit další pozorování a podepřít jimi tyto
prvotní výsledky výzkumu. Tímto způsobem by bylo možné na práci navázat a
odborně, systematicky ji dopracovat.

22

Seznam literatury
Knižní zdroje:
1.

BEDNÁŘOVÁ, Sára, 2017. Pitva kachny a husy. Praha. 19 s.

Seminární práce. Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP. Vedoucí práce
Marta LEDINSKÁ.
2.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC, 2001. Atlas ptáků České a

Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Academia. 249 s. ISBN 80-200-0927-2.
3.

FUCHS, Roman, Jaroslav ŠKOPEK, Jiří FORMÁNEK a Alice

EXNEROVÁ, 2002. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. 2. vyd. Praha:
Consult. 319 s. ISBN 80-902132-5-1.
4.

SAUER, Frieder, 1996. Vodní ptáci. 1. vyd. Praha: Ikar. 287 s.

Průvodce přírodou. ISBN 80-85944-62-6.
5.

SVENSSON, Lars a Petr J. GRANT, 2004. Ptáci Evropy,

severní Afriky a Blízkého východu. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co. 400 s.
ISBN 80-7237-658-6.
6.

ŠŤASTNÝ, Karel, Karel HUDEC a kolektiv, 2016. Ptáci 1.

3. vyd. Praha: Academia. 792 s. FAUNA ČR, sv. 31. ISBN 978-80-2002575-3.
7.

VESELOVSKÝ, Zdeněk, 1954. Myslivec hospodaří na vodě.

1. vyd. Praha: SZN. 72 s. Lesnická knihovna. Malá řada, Sv. 47.
Internetové zdroje:
8.

BOHDAL, Jiří. BioLib: polák velký Aythya ferina [online].

©2018 [cit. 7. 5. 2018]. Dostupné z:
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2403/?taxonid=8469
9.

BOHDAL, Jiří. BioLib: racek chechtavý Chroicocephalus

ridibundus [online]. ©2018 [cit. 7. 5. 2018]. Dostupné z:
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2535/?taxonid=8693
10.

KONEČNÝ, Lukáš. BioLib: labuť velká Cygnus olor [online].

©2018 [cit. 7. 5. 2018]. Dostupné z:
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id25070/?taxonid=8426

23

11.

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Most Legií [online].

©2018 [cit. 16. 12. 2017]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Most_Legi%C3%AD
12.

MOTLIK, Ivan. BioLib: lyska černá Fulica atra [online].

©2018 [cit. 7. 5. 2018]. Dostupné z:
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id152276/?taxonid=8589
13.

RUDLOFF, Klaus. BioLib: polák chocholačka Athya fuligula

[online]. ©2018 [cit. 7. 5. 2018]. Dostupné z:
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id178097/?taxonid=8471
14.

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Střelecký ostrov [online].

©2018 [cit. 16. 12. 2018]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99eleck%C3%BD_ostrov
15.

Zoznam.sk: Kalendář na obloze [online]. Zoznam.sk

[cit. 8. 3. 2018]. Dostupné z: https://calendar.zoznam.sk/sunsetcz.php?city=3067696

24

Přílohy
Pracovní protokoly:
1) Podmínky pozorování 1
První pozorování se uskutečnilo 27. ledna 2018, začalo v 7.30 ráno (východ
slunce pro tento den byl stanoven na 7.44 (Zoznam.sk 2018); nicméně lampy zhasly
již v 7.35) a bylo tudíž ukončeno v 8.00. Venkovní teplota odpovídala 4 °C. Bylo
mírně zataženo, krátce před závěrem pozorování začalo mrholit. Žádný rušivý
element zaznamenán nebyl, žádná loď kolem neproplula. Na mou přítomnost
reagovali netečně. Lidé začali přicházet teprve v 8.00, do té doby byl ostrov zcela
prázdný.
2) Protokol 1
kachna divoká
lyska černá
polák
chocholačka
racek
chechtavý

7.30
8: 4 ♂, 4 ♀
0
5: 3 ♂, 2 ♀

7.40
8: 4 ♂, 4 ♀
2
19: 10 ♂, 9 ♀

7.50
8: 4 ♂, 4 ♀
3
17: 9 ♂, 8 ♀

8.00
6: 3 ♂, 3 ♀
3
17: 9 ♂, 8 ♀

4

5

6

5

Tabulka 2, 27. 1. 2018, autor: Sára Bednářová

Čas
7.30 – 7.40
7.40 – 7.50
7.50 – 8.00

připlulo
4 (l), 14 (p)
0
0

přiletělo
3 (r)
1 (r)
0

odplulo
1 (l)
2 (p)
2 (k)

odletělo
2 (r)
0
1 (r)

Tabulka 3, 27. 1. 2018, autor: Sára Bednářová

Kachny divoké se trvale zdržovaly u břehu, kde vyhledávaly potravu
(potápění do půli těla – tzv. panáčkování (Veselovský 1954), vyzobávání potravy
z drolivé půdy na okraji souše, občasné shánění živin na samotné souši). Buď se
rozprostřely podél délky místa pozorování, nebo se pohybovaly takřka u cípu
ostrova. Na konci pozorování (7.59) se 4 kachny přidaly ke skupině 16 poláků
chocholaček, zbylé 2 pokračovaly s jedním samotným polákem v přijmu potravy u
břehu.

1

Různě četné skupiny poláků (počty, které jsou sepsány v tabulkách,
samozřejmě závisí na čase) opakovaně směřovaly šikmo proti proudu (na JV) k cca
1/3 vzdálenosti Smetanova nábřeží a Střeleckého ostrova, aby se následně mohly
nechat unášet tokem řeky. Jakmile byly zaneseny zpět k ostrovu, mnohdy se pár
jedinců odpojilo, připlulo blíže a potápělo se v této oblasti za účelem získání potravy
(někdy synchronizovaně). Poté se však znovu sdružili s ostatními. Tento úkon se
opakoval v 7.38, 7.46, 7.59. V 7.38 se odpojila šestičlenná skupinka a v 7.59
čtyřčlenná skupinka.
Lysky černé (alespoň do 7.46 a i posléze) střídavě sháněly potravu a
pročišťovaly si peří v blízkosti břehu a skupiny kachen. V 7.46 následovaly poláky
ke třetině výše uvedené vzdálenosti.
Racci chechtaví byli okolo celého ostrova a často přelétávali, na ploše
sledovaného území jich bylo, jak je patrné z tabulky 1, nanejvýše 6. Racci se chovali
poměrně agresivně vůči ostatním druhům (hlavně vůči lyskám černým a polákům
chocholačkám). Konstantně nalétávali a doléhali, lysky a poláci byli nuceni se před
nimi potápět. Tato útočnost se objevila již v prvních minutách (7.34), kdy ze 4 lysek,
které připluly, zůstaly jen 3 (1 byla racky vyhnána; lze ověřit v tabulce 2).
3) Podmínky pozorování 2
Pozorování proběhlo 2. února 2018. Západ slunce v tento den připadal na
16.55 (Zoznam.sk 2018), pozorování bylo tedy započato o půl hodiny dříve, tudíž
v 16.25. Venkovní teplota kolísala okolo 4 °C. Počasí bylo polojasné a nijak zvlášť
větrné. Poblíž daného místa se procházelo přibližně 12 lidí. Nikdo z nich však vodní
ptáky nekrmil a ani se neprojevoval přespříliš hlučně. Na samém konci pozorování
(16.52) lidí výrazně ubylo. Žádné plavidlo okolo neproplulo. Ptáky má přítomnost
nezneklidňovala.

2

4) Protokol 2
kachna divoká
lyska černá
polák
chocholačka
racek
chechtavý

16.25
7: 4 ♂, 3 ♀
1
6: 3 ♂, 3 ♀

16.35
1: 1 ♂
1
6: 3 ♂, 3 ♀

16.45
4: 2 ♂, 2 ♀
1
5: 2 ♂, 3 ♀

16.55
6: 3 ♂, 3 ♀
1
6: 3 ♂, 3 ♀

18

0

12

7

Tabulka 4, 2. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

čas
16.25 – 16.35
16.35 – 16.45
16.45 – 16.55

připlulo
0
8 (k), 3 (r)
1 (p), 5 (k)

přiletělo
1 (r)
9 (r)
0

odplulo
6 (k), 4 (r)
5 (k), 1 (p)
3 (k), 2 (r)

odletělo
15 (r)
0
3 (r)

Tabulka 5, 2. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

Kachny se po celou dobu sledování chovaly poměrně různorodě. Druh
chování, který byl zastoupen ve větší míře, pak určitě byl pohyb. Kachny zprvu (do
16.49) utvářely převážně nestrukturované skupinky, v nichž se četnost jedinců často
proměňovala. Pouze jednou se kachny odebraly dále od souše směrem k 1/3
vzdálenosti ostrova a nábřeží (doposud vždy pluly podél pruhu mělčiny a to i tehdy,
kdy opouštěly sledovanou vodní plochu). Jednalo se o moment (16.47), kdy skupina
tří kachen (2 ♂, 1 ♀) následovala 5 poláků chocholaček. S poláky (5 jedinců) se
spojily i v 16.37 a společně vyhledávali (4 minuty) potravu u břehu.
Kachny jinak na příslušné ploše obývaly především pás mělčiny ostrova.
Jedna samička dlela při souši 6 minut (po 3 minutách i se samcem) – jídlo,
načechrávání peří. Od 16.50 byly 2 páry kachen 5 minut zcela v klidu při břehu, třetí
trochu opodál. Všechny sledované kachny se sdružily jen jednou (16.42) a pouze na
malou chvíli. Uskupení 5 kachen a 1 poláka se v posledním intervalu pozorování
navrátilo (16.52; viz tabulka 4), jelikož bylo vyplašeno lidmi, kteří šli k cípu ostrova.
Lyska trávila většinu času potápěním pro potravu (opisovala takřka
půlkružnice při letmých skocích do vody) buď přímo u ostrova (často se zdržovala u
1 konkrétního výběžku, 4 metry od schodů – kde na začátku cca 2 minuty
přerušovaně vyluzovala hrdelní zvuky), či ve společnosti 5 poláků (kteří si
konstantně zachovávali určitou distanci mezi sebou a ostrovem). V 16.44 se vydala
s odplouvajícími 5 kachnami a polákem, ihned se však obrátila nazpět.
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Přestože počet poláků činil takřka po celou dobu observace 6 jedinců
(uvedeno v tabulce 3), byla skupina v zásadě neustále rozčleněna na skupinku 5
(2 ♂, 3 ♀) a 1 osamoceného samce. 5 jedinců, kteří evidentně utvářeli seskupení
(vždy spolu), se potápělo pro potravu a počechrávalo si tělní pokryv. Samec, který
téměř nebyl k zastižení se zbylými 5, se vyskytoval spíše u břehu (nejprve sám u
cípu, po útoku racků s různými kachnami). Jak lze vyčíst z tabulky 4, v 16.44 se
spojil se skupinou 5 kachen, která cílila od schodů na jih proti proudu řeky.
Racků bylo na Vltavě okolo celého ostrova velké množství. Převážně však
polétávali z místa na místo a chvílemi se z části potápěli pro potravu. Do 16.35, kdy
se z neznámého důvodu najednou vzneslo celé osazenstvo racků u ostrova (jak je
zřejmé z tabulky 4) a na dohled od něj a mířilo na východ k nábřeží, setrvávalo 8
jedinců v klidné pozici na hladině s ostatními ptáky (zbývajících 7 se stále
přesouvalo). 5 minut po odletu jich znovu začalo přibývat. Ostatní zástupce příliš
nenapadali (pouze na začátku 1 osamoceného samce poláka chocholačky).
5) Podmínky pozorování 3
Pozorování proběhlo 3. února. Vzhledem k tomu, že východ slunce byl
předpokládán v 7.35 (Zoznam.sk 2018), bylo možné začít pozorovat již v 7.30.
Konec tedy připadl na 8.00. Minutu před začátkem (7.29) zhasla osvětlení. Před
příchodem na ostrov byl naměřen 1 °C, v průběhu se však teplota zvýšila o 2, 5 °C.
Bylo mírně zataženo. V 7.25 odpočívalo na celé ploše severnější části ostrova hejno
racků. Při vstupu na jimi obývané území odletělo. K osmé hodině se dostavili 2 lidé.
Vyjímaje racky, ostatní ptáci lidem nevěnovali více pozornosti. Na řece byl v ohledu
na lodní dopravu klid.
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6) Protokol 3
kachna divoká
lyska černá
polák
chocholačka

7.30
4: 2 ♂, 2 ♀
3
6: 4 ♂, 2 ♀

7.40
4: 2 ♂, 2 ♀
3
6: 4 ♂, 2 ♀

7.50
6: 3 ♂, 3 ♀
1
6: 4 ♂, 2 ♀

8.00
2: 1 ♂, 1 ♀
3
5: 3 ♂, 2 ♀

Tabulka 6, 3. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

čas
7.30 – 7.40
7.40 – 7.50
7.50 – 8.00

připlulo
0
2 (k)
2 (l), 3 (l)

přiletělo
1 (r)
0
0

odplulo
0
0
2 (k), 1 (p),
3 (l)

odletělo
1 (r)
2 (l)
2 (k)

Tabulka 7, 3. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

Kachny trávily převážnou část doby (setrvale do 7.41 a poté znovu od 7.55;
jinak spíše přerušovaně) vyhledáváním potravy (vyzobávání potravy z drolivé půdy
břehu či trávy, potápění do půli těla, nebo procezování vody zobákem) na mělčině při
kraji ostrova. V 7.41 ke skupině 4 kachen dorazila skupina 6 poláků, čímž seskupení
kachen nepřímo rozdělila. Jeden pár kachen se přemístil jen nepatrně a pokračoval ve
stravování spolu s 1 samcem poláka chocholačky. Druhý pár kachen zaujal postavení
na nejnižším stupínku schodů (asi 6 m od poláků), odkud po 7 minut vyhlížel
(natahování krků) a zároveň se věnoval péči o tělní pokryv (3 min ze 7).
Obě skupiny si takto vyměnily svá působiště (předtím u schodů poláci).
Dostavení nového páru kachen (7.48; zobrazeno v tabulce 6) přilákalo původní dva
(pohromadě však nebyly dlouho; zanedlouho 2 páry tuto oblast zcela opustily).
Ačkoliv bylo poláků chocholaček 6 (téměř až do konce; dokládá tabulka 5),
utvářeli skupinku pouze po pěti. Skupina si uchovávala mezi sebou a souší trvalejší
odstup. V této vzdálenosti pak obyčejně plavala, potápěla se pro potravu (v 7.42 bylo
naměřeno, že doba, kterou strávil samec poláka chocholačky pod hladinou, činila 32
vteřin; podobných výsledků dosahovali i ostatní) a myla se (potápěli hlavu, jejím
následným zakláněním vodu sváděli na hřbet a křídla). Jeden samec buď zůstával
sám, nebo byl s kachnami. Krátce po 7.49 následoval 1 samičku kachny divoké ke
břehu a poté natočen k ní opakovaně vydával zvuky: „u-u“. Od 7.52 až do konce
pozorování se uskupení 5 poláků různě promíchávalo se skupinami kachen (se
kterými skupinami závisí na čase).
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U tří lysek černých se vyskytly známky řady druhů chování. V prvních
minutách věnovaly nejvíce energie shánění potravy (do 7.35 – 3 l., poté znovu od
7.37 – 2 l.). Podobně si počínaly ještě v 7.53 (2 l.). Jakmile 2 lysky odletěly
(viditelné z tabulky 6), třetí (okolo 7.50) zaujala pozici na výběžku cca 4 metry od
schodů a pár minut byla pouze ve střehu. V 7.34 lysky občasně jemně odháněly
poláky chocholačky.
V 7.38 se objevil 1 racek chechtavý (viz tabulka 6) a přímo naletěl na
samičku poláka chocholačky. Předtím než se stačila potopit, se střetli.
7) Podmínky pozorování 4
Bylo určeno, že slunce dne 3. února 2018, zapadne v 16.57
(Zoznam.sk 2018). Pozorování se mělo uskutečnit ten den odpoledne půl hodiny před
západem slunce; začátek byl proto vymezen na 16.27. Byly 3, 5 °C a mírně zataženo.
Nedaleko od místa pozorování se obvykle vyskytovalo přibližně 8 lidí. V průběhu
byli ptáci jednou (především racci sedící na trávníku; 16.36) vyrušeni 4 fotícími se
turisty. Posléze již lidé do dějů na vodní hladině nezasahovali. Ptáci na mě
nereagovali, nevšímali si mě. Hejna racků pokrývala Vltavu a nemalé množství též
odpočívalo na samotném ostrově. Jakmile se začali vytrácet lidé (kolem 16.50),
některé kachny v severnějším konci ostrova se začaly přesouvat přes souš (ze
západního břehu).
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8) Protokol 4
kachna divoká
lyska černá
polák
chocholačka
racek
chechtavý
labuť velká

16.27
5: 3 ♂, 2 ♀
1
5: 3 ♂, 2 ♀

16.37
2: 1 ♂, 1 ♀
1
6: 4 ♂, 2 ♀

16.47
2: 1 ♂, 1 ♀
1
5: 3 ♂, 2 ♀

16.57
9: 5 ♂, 4 ♀
1
6: 4 ♂, 2 ♀

25

9

12

7

0

0

0

1: 1 ♂

Tabulka 8, 4. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

čas
16.27
–
16.37
16.37
–
16.47
16.47
–
16.57

připlulo
1 (p)

přiletělo
1 (r)

přišlo
0

odplulo
3 (k)

odletělo
7 (r),
19 (r)

odešlo
0

9 (k), 8 (r)

7 (r)

0

9 (k)

3 (r)

0

1 (lab),
3 (k), 1 (p),
5 (p)

0

4 (k)

5 (p),
3 (r)

2 (r)

0

Tabulka 9, 4. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

Při příchodu na určené místo 5 jedinců kachen divokých spalo s hlavou
složenou pod křídly. 1 pár z 5 kachen byl na souši 30 minut v kuse. Samice se
nepřesouvala ani nehýbala, samec občasně sledoval dění okolo a pročesával si peří.
Do posledního časového intervalu, kdy najednou přibylo (a už zůstalo) 7 kachen (z
toho 4 přešly přes trávník ze západní strany ostrova), jak dosvědčuje tabulka 8,
připluly-li nějaké kachny (16.40 – 9 k.), nezdržovaly se dlouho. Obvykle se převážná
část párkrát potopila za účelem získání potravy a znovu odplula. Část ze zmíněných
7 kachen se přidala ke 2 spícím, druhá část opodál získávala potravu.
Poláci chocholačky (5 jedinců) se po celou dobu drželi pohromadě (jedné
samičce visel od úst nerozpoznaný předmět, právě tak jako ráno – u pozorování 3).
Zároveň si uchovávali odstup od kraje ostrova. V této lokalitě se myli (stejné
způsoby jako během pozorování 3), živili a upravovali si peří. Na závěr (16.55) se
všech 5 poláků poté, co na 4 minuty opustili sledovanou plochu (též lze zpozorovat
v tabulce 8), připojilo ke hloučku kachen a 1 dalšího poláka soustředěných u břehu (a
také na něm).
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U 1 pozorované lysky černé (tabulka 7 potvrzuje, že se počet lysek neměnil),
jež plavala celkem vytrvale nablízku 2 spících kachen, byl vždy přítomen nějaký
racek. Pravidelně se potápěla a dvakrát (16.42, 16.53) na mělčině pouze pozorovala
(z toho jednou v 16.53 na výběžku ostrova 4 m od schodů).
Na trávníku téměř u cípu nejprve pospávalo 16 racků chechtavých. Ti se
nepřemístili ani tehdy, když jsem se přiblížila. Poté jich však přesto začalo pozvolna
ubývat (7 r.), nebylo to ale zapříčiněno jakýmkoli nepřirozeným rušivým prvkem
(lidé nebyli hlasití). V 16.36 (možno zkontrolovat v tabulce 8), byli ale všichni
zástupci (19 r. – na souši i ve vodě) vyplašeni hlučnými fotícími se turisty (na
chování ostatních sledovaných ptáků se tento vnější zásah neodrazil, neboť byli
dostatečně daleko). Pár racků (6), kteří se následně navrátili, bylo poměrně tichých a
klidných až do konce; většina však přesto i nadále často přelétala.
Jakmile v posledním mezidobí (dohledatelné v tabulce 8) připlula labuť,
ostatní ptáci jí ustupovali. Usídlila se až u schodů, kde se zabývala podstatně dlouho
pročišťováním peří a krmením a jako by se předváděla (natahovala krk a
upozorňovala na sebe), kdykoliv okolo procházeli lidé.
9) Podmínky pozorování 5
Pozorování proběhlo dne 4. února 2018. Začátek pozorování byl naplánován
na 16.29 (tzn. půl hodiny před západem slunce (Zoznam.sk 2018)). Naměřená teplota
se rovnala 2 °C a svítilo slunce. I přesto, že se na ostrově pohybovalo větší množství
lidí, převládal klid.
Krátce před pozorováním a poté i v jeho průběhu (16.23, 16.38) byli ptáci
návštěvníky ostrova krmeni. V okolí Vltavy se nalézala velká hejna racků. Sledovaní
jedinci na mne nijak nereagovali. Žádná plavidla kolem neproplula. V průběhu
pozorování nad hladinou řeky dvakrát prolétl kormorán malý (směřující k jezu).
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10) Protokol 5
kachna divoká
lyska černá
polák
chocholačka *
racek
chechtavý **
polák velký

16.29
14: 9 ♂, 5 ♀

16.39
13: 9 ♂, 4 ♀
1
51: 35 ♂,
16 ♀
53

16.49
17: 11 ♂,
6♀
1
51: 35 ♂,
16 ♀
0

16.59
18: 12 ♂,
6♀
1
51: 35 ♂,
16 ♀
7

1
51: 35 ♂,
16 ♀
13
3: 3 ♂

3: 3 ♂

3: 3 ♂

3: 3 ♂

Tabulka 10, 5. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

čas
16.29
–
16.39
16.39
–
16.49
16.49
–
16.59

připlulo
3 (k), 3 (r)

přiletělo
37 (r)

přišlo
0

odplulo
4 (k)

odletělo
0

odešlo
0

4 (k)

0

0

13 (r)

40 (r)

0

2 (k)

1 (k),
9 (r)

0

2 (k)

2 (r)

0

Tabulka 11, 5. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

* Pro větší vzdálenost poláků chocholaček, jejich velké množství ve skupině
a pro ně charakteristický druh chování (frekventované potápění) bylo stěží určit
celkový exaktní počet (natož zastoupení obou pohlaví); lze však konstatovat, že
skupinu nikdo zcela neopustil a že samčí pohlaví bylo v početní převaze.
** Údaje v případě racka chechtavého jsou spíše orientační; pro početnost
druhu a přelétavost jedinců bylo pořizování přesných dat nemožné.
Na začátku pozorování byl u schodů (v tomto místě byli ptáci před zahájením
krmeni) shromážděn významný podíl většiny sledovaných zástupců (všechny kachny
s 1 polákem chocholačkou, lyska, racci). Kachny se obecně po většinu času zaobíraly
obstaráváním potravy a péčí o peří. Vesměs po celou dobu byly kachny rozděleny do
dvou až tří skupin. Jedna permanentně pobývala v blízkosti schodů a druhé dvě, které
se nezřídka družily, pak spíše u cípu ostrova (2 krát se přičlenily k uskupení poláků
chocholaček a 3 poláků velkých). 2 páry byly u schodů opravdu trvale. V 16.53 a
znovu v 16.54 se větší skupina (10 ♂, 4 ♀; připlula od cípu ostrova) přiblížila
k druhým dvěma párům. Samec na okraji menší skupiny zaujal obranné postavení a
svou skupinu hájil. Nakonec se mezi 4 samci (3 ♂ – skupina z cípu ostrova x 1 ♂ –
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skupina od schodů) strhl souboj (štípání, rychlé výpady – doprovázeno zvukovými
projevy). V obou případech byla větší skupina nucena odplout.
Hejno poláků chocholaček trvale setrvávalo dále (5 m) od břehu. Nejednou se
pak společně přesunulo do téměř ½ vzdálenosti ostrova a nábřeží. Bylo soudržné a
žádný jedinec ho zcela neopustil (možné doložit tabulkou 10). Nanejvýše se načas
odloučila menší skupinka (čítající přibližně 10 – 15 jedinců), aby se dostala blíže ke
břehu. Tam se obvykle soustředili na shánění potravy. S ostatními spíše
neinteragovali.
Lyska černá se převážně držela na dosah schodů se dvěma již popisovanými
páry kachen. Někdy odpočívala na vybíhajícím okraji břehu.
3 poláci velcí se vázali na skupinu poláků chocholaček. V rámci takto
vzniklého sdružení se však vždy pohybovali druhově při sobě (jako tříčlenná
skupinka poláků velkých).
Racci chechtaví obecně jen přelétávali za zdrojem potravy. Vůči ostatním
ptákům se nijak neprojevovali. Poté (v druhém intervalu), co odešla paní s rohlíky, se
racci pomalu začali vytrácet (patrné z tabulky 9).
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11) Podmínky pozorování 6
Dne 17. února 2018 se konalo pozorování č. 6. Pozorování bylo zahájeno 13
minut po východu slunce (7.12 (Zoznam.sk 2018)), tedy v 7.25. Teplota se
pohybovala okolo 2 °C a bylo zataženo. Na ostrově panoval klid, procházeli se tam
jen 3 lidé. Žádná loď kolem neproplula a ptáci na mě nijak nereagovali.
12) Protokol 6
kachna divoká
lyska černá
polák
chocholačka
labuť velká

7.25
3: 2 ♂, 1 ♀
2
8: 5 ♂, 3 ♀

7.35
2: 1 ♂, 1 ♀
2
2: 1 ♂, 1 ♀

7.45
2: 1 ♂, 1 ♀
1
2: 1 ♂, 1 ♀

7.55
3: 2 ♂, 1 ♀
1
5: 3 ♂, 2 ♀

0

0

1

0

Tabulka 12, 17. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

Čas
7.25 – 7.35
7.35 – 7.45
7.45 – 7.55

připlulo
0
1 (la)
6 (p)

přiletělo
1 (r)
1 (k)
1 (k)

odplulo
1 (k), 6 (p)
1 (l), 1 (k)
1 (la), 3 (p)

odletělo
1 (r)
0
0

Tabulka 13, 17. 2. 2018, autor: Sára Bednářová

Sledovaní zástupci vodního ptactva se drželi druhově při sobě, v některých
případech přímo v párech.
Pár kachen, který zůstával na sledované ploše (zejména při břehu) po celou
dobu, trávil většinu času vyzobáváním potravy z půdy svažující se do vody, nebo z
travnaté plochy nad schody (8 min) a úpravou svého peří. Dvakrát se stalo (7.29,
7.38), že samec samici chodící po souši upřeně sledoval z prvního stupně širokého
schodu. Pár byl vyplašen v posledním intervalu, kdy se u schodů ocitla 7 členná
skupina poláků.
Do chvíle než se druhá lyska černá při vyhledávání stravy vytratila (uvedeno
v tabulce 12), společně plavaly u břehu nevzdalujíce se příliš od schodů. Na prvním
stupínku si občas jedna upravovala peří. Vzhledem k tomu, že i kachny i lysky
setrvávaly u schodů po významnou část doby pozorování, lze říct, že si byly trvale na
blízku.
Pouze 2 poláci (1 ♂, 1 ♀; skutečnost, že byl 1 pár vždy přítomen, lze podložit
tabulkou 11) nikdy zcela neopustili sledované pole. Nanejvýše se spolu s dalšími
poláky přesunuli k 1/3 vzdálenosti ostrova a nábřeží (zatímco ostatní pokračovali
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dále, 2 zmínění se pokaždé vrátili). U schodů se s lyskami pak převážně potápěli pro
potravu. Jakmile se jim na obzoru (poslední interval) objevili 3 (a poté další tři)
poláci, poměrně rychle se s nimi seskupili. Druzí dva připlouvající samci zanechali
samici ze své trojice dále na řece a sami se spojili s nově vzniklou skupinou u
ostrova. Předtím než se všech 7 odebralo znovu směrem k 1/3 výše udané
vzdálenosti, společně získávali synchronizovanými ponory potravu.
Jak ukazuje tabulka 12, dva samci se nakonec spojili se samičkou vyčkávající
opodál a pluli na opačnou stranu než 5 vracejících se k mělčině.
Labuť s ostatními žádnou formou neinteragovala, z tabulky 12 je zřejmé, že
pouze proplouvala.
Zkušební pozorování:
13) Podmínky pozorování 0
Pozorování se konalo 14. ledna 2018 a bylo zahájeno v 16.30 (zcela se
setmělo až v 16.46, hladina byla ale po celou dobu osvětlena lampami v parku).
Venkovní teplota se pohybovala okolo 0 °C. Ostrov nebyl nikterak výrazně rušný,
procházelo se tam jen pár lidí. Žádní ptáci krmeni nebyli.
14) Protokol 0
Nejprve se v blízkosti břehu vyskytovalo celkově 27 jedinců: 19 zástupců
kachny divoké (9 ♂ a 10 ♀), 6 zástupců racka chechtavého, 1 zástupce poláka
chocholačky (♂) a pak také 1 zástupce křížence poláka velkého a poláka malého (♂),
kterého lze spatřit na obrázku č. 1.
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Obrázek 7, kříženec poláka malého a velkého, 24. 1. 2018, autor: Sára Bednářová

Počty všech jedinců se v průběhu měnily, racků rozhodně ubývalo.
Nikdy však nepřesáhly prvý uvedený údaj (27), zároveň se množství nikdy
nesnížilo na 0 (nikdy se nevzdálili všichni, alespoň 2 ptáci byli vždy přítomni).
V podstatě jen 11 jedinců (z toho bylo vždy možno zpozorovat 1 poláka
chocholačku, 1 křížence poláka velkého a malého) bylo stálejších (přidržovali se při
mělčině, případně nedaleko schodů) a navracelo se, byli-li vyplašeni. Na konci
pozorování se podél břehu, popřípadě nedaleko od něj nalézalo 15 ptáků (13 kachen
divokých – 8 ♂, 5 ♀; 1 polák chocholačka – ♂; 1 kříženec poláka velkého a malého
– ♂).
Ihned po začátku (16.32) se odehrál souboj dvou samců kachny divoké
(vzájemně se obkružovali, jeden byl nakonec vyhnán). Až do 16.42 (kdy byli
vyrušeni procházejícím člověkem s hlasitě hrajícím rádiem) se většina (celkový
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počet činil celkově 14) potápěla pro potravu (2 velikostně menší samice kachny
divoké se na pár vteřin potopily zcela). Uváděný kříženec dvou druhů rodu polák si 7
minut konstantě pročišťoval peří. 3 kachny divoké (1 pár a další ♂) odpočívaly pod
mírným převisem okraje ostrova. Pouze pár, který předtím odpočíval, zůstal i přesto,
že byl hlasitou hudbou vyrušen. Po čtyřech minutách se navrátilo 10 jedinců.
Následně byli všichni klidnější – dva páry (kachny divoké) odpočívaly na schodech a
kříženec poláka velkého a malého na kameni opodál. K odpočívajícím samičkám se
střídavě přibližovali samci z okolí a vyháněli samce, kteří jim byli na blízku
(vypuzení samci se vrátili, jakmile druzí samičku opustili). Chvíli před ukončením
pozorování (16.55) polák chocholačka vyhledával potravu (rozhoupával tělo, aby se
mohl snáze potopit) a dva samci kachny divoké se na volné hladině domáhali jedné
samice, ostatní spočívali u souše.
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