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První dolo�ené hnízdìní jeøába popelavého

(Grus grus) v novém tisíciletí v Pardubickém kraji

First confirmed breeding of the Common Crane (Grus grus) in the
new millennium in Pardubice region

Franti�ek Bárta
538 43 Tøemo�nice 383

Jeøáb popelavý (Grus grus) patøí k druhùm, které roz�iøují svùj hnízd-
ní areál, respektive se navracejí do míst, kde v dávné minulosti hnízdili.
Tento trend plnì odpovídá i poznatkùm obecné ekologie, zabývající se
modelováním oscilací druhù a populací. Zatímco u drobných zemních
savcù probíhá tato oscilace v krátkých èasových obdobích (4 a� 8 let), tak
u ptákù je tato doba mnohem del�í. Staèí jen vzpomenout nárùstu popula-
ce motáka pochopa, kde nám chybí údaje z pøedminulého století a døíve
o tom, zda u nás vùbec �il. Obdobnì je na tom i moták lu�ní. Mnohem
více údajù máme o ústupu hnízdního areálu a opìtovném návratu krkav-
ce velkého. V souèasné dobì jsme tak svìdky i opìtovného návratu jeøá-
ba popelavého. Èasto jsou tyto návraty spojovány se zmìnou hospodaøe-
ní, omezením chemizace, oteplováním a podobnì. Ne v�dy jsou to v�ak
hlavní pøíèiny. Protikladem by bylo mo�né uvézt vìt�í explantaci volné
pøírody, a to pøedev�ím v podobì horských kol, terénních automobilù
a motocyklù � jednodu�e øeèeno � èastìj�í a plo�né ru�ení. Také ochrana
jednotlivých druhù v podobì vyhlá�ek a omezení není tím nejvìt�ím
dùvodem.

Spí�e se zdá, �e v mnoha pøípadech pøispívá k ochranì a �íøení druhù
obnova tradièního hospodaøení a spolu s omezenou chemizací a ochra-
nou území, pak napomáhají pøe�ití a výchovì mláïat.

�íøení druhu se pak dìje pozvolnì a èasto i nenápadnì. Zvlá�tì u hmyzu
se �najednou� zjistí, �e druh je novì nalezen v lokalitách i ve vy��í nad-
moøské vý�ce. U ptákù je situace odli�ná. Svoji nápadností, relativnì dob-
ré determinovatelnosti a poètu pozorovatelù, hùøe unikají pozornosti.
Právì ukázkovým druhem je jeøáb popelavý.

V tomto pøíspìvku se v�ak vìnuji hnízdìní jeøába popelavého v roce
2005 v lokalitì Bohdaneèský rybník a rybník Matka. Území je známou
ornitologickou lokalitou, národní pøírodní rezervací a ptaèí oblastí le�ící
západnì od mìsta Láznì Bohdaneè v okrese Pardubice.

Nástup jeøába popelavého do této lokality v�ak poèal mnohem døíve.
Ji� v roce 2001 byl v rámci odchytové akce (BÁRTA et al. 2006) opako-
vanì pozorován a sly�en. Jeho pozorování rùznými autory se pak mno�i-
la. V roce 2004 jsme pak usuzovali i na mo�né hnízdìní. Nikdo v�ak
nenalezl hnízdo a ani nebylo spolehlivì dolo�eno pozorování mláïat.
Jeden sporadický údaj pochází pouze od Bìlky (in verb.).
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V roce 2005 byli jeøábi pozorováni v první dekádì dubna, kdy byl
dopou�tìn rybník, který byl v zimì z dùvodu probíhající revitalizace
vypu�tìn. Ptáci se nejèastìji zdr�ovali na polích a loukách jihovýchodnì
od obce Køièeò. V�e tak nasvìdèovalo tomu, �e pokud k hnízdìní dojde
v této lokalitì, tak v tzv. severozápadní zátoce. Ta svým porostem nejvíce
odpovídala známým nárokùm tohoto druhu.

Dne 1. kvìtna 2005 byla v prostoru Polákova poloostrova na ji�ním
okraji území uskuteènìna akce Vítání ptaèího zpìvu. Jeho úèastníci mìli
mo�nost od 9:00 hodin od pozorovatelny na severní stranì ostrova pozo-
rovat jeden exempláø dospìlého jeøába popelavého. Ten se po celé dopo-
ledne zdr�oval severnìji od ostrùvku na kterém v minulých letech byla
hnízdní kolonie racka chechtavého. V roce 2005 zde v�ak nehnízdili. Po
ukonèení akce jsem se vydal na pozorovatelnu, abych v klidu provedl
fotodokumentaci jeøába popelavého a hnízdní kolonie volavek popela-
vých na ostrovì Helena. Je�tì ve 12:45 se zdr�oval jeden exempláø jeøába
v uvedených místech. Nepozorovanì se v�ak ve 12:50 objevil i druhý
pták. Spoleènì pak 20 minut brodili vodou a blí�ili se k ostrùvku. Jeden
z ptákù pak vylezl na ostrùvek a opakovanì zde �nìco� se sklonìnou
hlavou hledal. Ve 13:20 h. v�ak opìt u ostrùvku zmizel. Z chování se dalo
usuzovat, �e pták sedl pøímo na ostrùvku. Vzhledem k pozdnímu datu
pozorování a místu se domnìnka o umístìní hnízda zdála nepravdìpo-
dobná. Pøesto byli upozornìni nìkteøí význaèní ornitologové a èlenové
patronátní skupiny, aby ostrùvek nenav�tìvovali.

Spoleènì s J. Veselým a A. Vondrkou jsme dne 9.5.2005 provedli kon-
trolu tohoto ostrùvku z dùvodu  absence hnízdìní rackù chechtavých.
Cílem bylo zjistit, zda byla vùbec hnízda postavena a byla znièena, nebo
zda zde nejsou jiné dùvody pøítomnosti predátora. K této kontrole do�lo
pøi cestì na ostrov Helena, kde jsme oznaèovali volavky popelavé.
Ve 13:45 letního èasu jsme pøistáli asi 3 metry od jihovýchodního cípù
ostrùvku. Asi 1 metr od okraje vody bylo v porostu kopøiv objeveno hníz-
do jeøába popelavého se 2 vejci. Hnízdo bylo postaveno, resp. vystláno
pouze nìkolika stébly suchého rákosu a bylo umístìno u trsu kopøiv,
které je z èásti zakrývaly. Poøídili jsme pouze fotodokumetaci a ostrov
ihned opustili. Pokraèovali jsme dále na ostrov Helena. Dospìlé ptáky
jsme vidìli na bøehu vzdáleném asi 300 metrù severozápadnì od hnízdi�-
tì. Pøi pokraèování k volavèí kolonii jsme museli minout tyto ptáky. Na
úrovni míjení se oba staøí ptáci vydali pì�ky po bøehu a teprve za na�imi
zády vzlétli k ostrùvku. Dosedli v�ak asi 50 od nìho a postupným brodì-
ním se na hnízdo vraceli. Na hnízdo dosedl jeden pták asi za 30 minut po
kontrole hnízda.

Nález hnízda jsme opìt sdìlili tìm, u kterých jsme pøedpokládali, �e
by mohli nav�tívit ostrùvek nebo pohybem v NPR hnízdìní ru�it.
V prùbìhu nìkolika dní pak následovaly ukáznìné exkurze ornitologù
k pozorovatelnì. Náhodnì se zde zastavila i skupina ze Svitavska (vede-
ná J. Machem). V dobì mezi 10:00 a� 10:30 hod. pozorovali 2 dospìlce
na vodì. Následnì pozorují, nejprve jedno, a pak druhé mládì, jak plavou
od ostrùvku k dospìlcùm, kteøí jsou vzdáleni asi 20 metrù. Dospìlci sbí-
rají potravu a krmí mláïata. Po nìkolika minutách se pár i s mláïaty vrací
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do porostu ostrùvku. Tentý� den, 14. kvìtna v poledne, pak Vladimír
Lemberk chvilku pozoroval znovu obì mláïata a staré ptáky. Dne 18.
kvìtna jsem se opìt dostal k pozorování jeøábù, ale ji� na tomto ostrùvku
nebyli. Ptáky jsem nevidìl ani jinde v okolí.

Naopak k dal�ímu pozorování dospìlého páru do�lo a� dne 13.7.2005,
kdy se celý pár zdr�oval západnì od obce Dolany. Na jejich pøítomnost
nejprve upozornily opakované hlasové projevy. Pøi vlastním pozorování
v�ak mláïata pozorována nebyla.

Velmi zajímavé pozorování, vèetnì fotodokumentace, mìl pøi odbor-
né náv�tìvì NPR ing. Faina. Ten vidìl pár jeøábù i se vzletným mládìtem
na poli nedaleko severozápadní zátoky. Zøejmì stejné ptáky jsme vidìli
18.9.2005 pøi ornitologické akci v Dolanské zátoce. V tento den byli opa-
kovanì ptáci pozorováni za pøeletù. Jednalo se o tøi ptáky � starý pár
a mládì.

Závìr
Z vý�e uvedeného lze jednoznaènì potvrdit hnízdìní jeøábù popela-

vých v lokalitì Bohdaneèský rybník. Lze také potvrdit, �e mláïata
se úspì�nì vylíhla. Jejich dal�í osud je v�ak nejasný. Pravdìpodobnì se
jeøábi zdr�ovali v území po celé léto, i kdy� nebyli pravidelnì pozorová-
ni. Zároveò se lze domnívat, �e mo�ná v území hnízdil i dal�í pár, proto�e
byl pozorován jak pár bez mláïat, tak pár s jedním plnì vzletným mládì-
tem.

Bohdaneèský rybník se tak stal dal�í lokalitou v ÈR, kde jeøáb po-
pelavý hnízdí a zároveò je zji�tìné hnízdìní první dolo�eným v 21.
století v Pardubickém kraji a nepøímo potvrzuje i kvalitní provádìní ochra-
náøských a revitalizaèních zásahù v tomto území.

Summary
Nest of the Common Crane (Grus grus) with 2 eggs was found on 9th May 2005

on a small island in Nature Preserve Bohdaneèský pond (near Pardubice town,
easternBohemia). Pair of the Common Crane with 2 young was observed on 14th May
2005. However, only one young fledged � the adults with one flying young were
observed on 18th September. This is the first confirmed breeding of the Common
Crane in eastern Bohemia.
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