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Leucismus u kánì lesní?
Leucism in the Common Buzzard?
Tomá Bìlka
Drustevní 918, 517 21 Týnitì nad Orlicí, e-mail: tomas.belka@tiscali.cz

Úvod
Znaèná variabilita ve zbarvení opeøení u kánì lesní (Buteo buteo) je
veobecnì známá. V naí pøírodì se mùeme setkat s ptáky témìø jednobarevnì hnìdými, naopak nìkdy mùeme zastihnout jedince s pøevahou bílého opeøení. V naich zemìpisných íøkách vak pøevaují rùznì hnìdí ptáci
se svìtlejím pruhem ve tvaru irokého V na prsou. Typický jedinec je
vyobrazen ve Faunì ÈSSR  Ptáci 2 (HUDEC & ÈERNÝ 1977) na stranì 95
na fotografii tefana DANKA. Pøesto je moné se setkat i u druhu, u kterého se vyskytuje nìkolik barevných aberací, se zvlátní odchylkou ve zbarvení opeøení.
Popis nálezu
Zaèátkem srpna 2002 jsem byl upozornìn svým pøítelem na výskyt zcela
bílého dravce, pravdìpodobnì mladého vèelojeda, poblí osady Karolín
(okr. Rychnov nad Knìnou, souøadnice 50°10´E 16°15´N, kv. 5863a, nadmoøská výka 300 m). Lokalitu jsem 8. srpna 2002 navtívil a dravce jsem
témìø okamitì, vzhledem k jeho nápadnosti, nalezl. Bylo zcela jasné, e se
nejedná o vèelojeda, nýbr o káni lesní. Pták chodil po louce a lovil
v poseèené trávì potravu, pravdìpodobnì hmyz. Dalekohledem (Zeiss
12x60) a stativovým monokulárem (Meopta 60x) jsem si jej mohl za dobrých
svìtelných podmínek dobøe prohlédnout ze vzdálenosti okolo 50-60 m.
Kánì byla celá bílá (srovnej foto v barevné pøíloze) s velmi jemným nádechem do svìtlehnìda, který nebyl na vìtí vzdálenost vùbec rozpoznatelný. Ruèní letky mìly té svìtle hnìdý, avak o poznání sytìjí nádech.
Rýdovací pera mìla pøiblinì stejný barevný odstín jako RL, navíc bylo
mono spíe jen tuit ne rozpoznat jemné pruhování. Pøi vzlétnutí kánì
jsem odhadl poèet úzkých svìtle kávovì hnìdých pruhù v ocase na 4.
Duhovka byla velmi svìtlá. Podle zbarvení iris se tedy mohlo jednat
o tohoroèní mládì. To s jistotou potvrdil stav opeøení. Letící káni nechybìla ádná velká pera v køídle ani v ocase. Vzhledem k tomu, e adultní ptáci
pelichají v období IV./V. a IX./X. (BAKER 1993, FORSMAN 1999, FERIANC
in HUDEC & ÈERNÝ 1977, MELDE 1983) musela by dospìlé káni v tomto
období chybìt nebo dorùstat nìkterá velká pera v køídle nebo ocase. Pouít standardních znakù k urèení stáøí (íøe, kontrastní ohranièení a odstín
subterminálního pruhu na køídlech a ocase) nebylo v tomto pøípadì moné.
Pták tyto znaky prostì nemìl.
Pøi dalí návtìvì lokality o dva dny pozdìji se kánì na lokalitì opìt
vyskytovala. Po vìtinu èasu (asi ½ hodiny) sedìla na stromì na okraji
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louky a evidentnì sledovala, zda se neobjeví v louce koøist. Pøi této návtìvì se mi podaøilo ptáka vyfotografovat.
Dne 16. srpna jsem bílou káni zastihl na stejném místì opìt. Pták pøi
mém pøíjezdu stál na louce na zemi. Po chvíli slétla na zem, do vzdálenosti
cca 20 m od stojícího ptáka, druhá normálnì vybarvená kánì. Po pøiblinì
3 minutách opìt klidnì odlétla. Za celou dobu nebylo zaznamenáno ádné
vzájemné agonistické chování. Na lokalitì nebo v blízkém okolí jsem pøi
návtìvách zaznamenal 3 ex. kánì lesní (vèetnì bílého exempláøe), nikdy
jsem vak nepozoroval ádné vzájemné agresivní nebo jinak ze standardu
vyboèující chování. Nepozoroval jsem ani ádné agresivní ataky od jiných
ptaèích druhù.
Pøi dalích návtìvách lokality (napø. 25. a 27.8.) jsem bílou káni ji
nezastihl. Stejnì tak ani pøi dalích podzimních krátkých návtìvách. Pták
se na lokalitu nevrátil ani na jaøe následujícího roku.

Diskuse
JIRSÍK (1948) rozliuje 3 základní barevné typy kánì lesní  èervenohnìdý, hnìdý a bìlavý. K bìlavému typu øadí jetì typ plavý (doslova
píe: jako konopí). FERIANC in HUDEC & ÈERNÝ (l.c.) popisuje jenom dvì
barevné fáze (tmavá a svìtlá s mnohými intermediárními formami). Novìjí
svìtoví autoøi (CLARK 1999, FERGUSON-LEES & CHRISTIE 2001,
FORSMAN l.c.) neoddìlují striktnì rùzné barevné aberace, nýbr píí
o iroké barevné variabilitì od tmavých a po svìtlé ptáky. U svìtle zbarvených jedincù se vyskytují vdy nìjaké tmaví partie, alespoò v podobì
tmavé skvrny v ohbí spodní strany køídel a tmavých partií na høbetì nebo
svrchní stranì køídel.
ádný z autorù vak nepopisuje podobnì zbarvený exempláø. Pouze
CLARK (l.c.) píe obecnì, e albinismus a èásteèný albinismus je u kánì
lesní znám. Konkrétnì píe o dvou svìtlých (dilute-plumage) preparátech
vystavených v muzeu v Anglii a Itálii. Ve sbírkách MOSu v Pøerovì jsou
evidovány 2 exempláøe s netypickým zbarvením (HANÁK & SITKO 1997).
Jeden z nich je albinotický a druhý flavistický exempláø.
Otázkou tedy zùstává, jestli pozorovaný exempláø lze zaøadit jen na okraj
barevné variability tohoto druhu nebo se jedná o leucismus. V ádném
pøípadì nelze hovoøit o albinotické káni. To by pozorovaný exempláø musel
mít èervené oèi. Pøi leucismu dochází ke ztrátì pigmentù pouze v peøí, naopak v kùi a oèích, na rozdíl od albinotismu, zùstává zachován (VESELOVSKÝ 2001). Mnoho dohadù by se zøejmì podaøilo objasnit pøi úspìném
odchytu a pøesném prozkoumání v ruce. Ne jsem vak staèil odchyt uskuteènit, pták z lokality zmizel. Odpovìdìt na otázku poloenou v názvu tohoto
èlánku je velmi tìké. Pøesto se pøikláním spíe k názoru, e jednalo o leucismus.
Souhrn
Od zaèátku do 16. srpna 2002 byl u osady Karolín (okr. Rychnov nad
Knìnou, souøadnice 50°10´E 16°15´N, kvadrát 5863a, nadmoøská výka
300 m) pozorován 1 bílý juvenilní exempláø kánì lesní (viz foto v barevné
pøíloze). Pták byl celý bílý, pouze ruèní letky mìly jemnì hnìdý nádech.
Na ocasních perech byly patnì viditelné 4 velmi svìtle hnìdé úzké pásky.
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Aèkoliv se na lokalitì zdrovaly jetì dalí kánì lesní, nebylo pozorováno
ádné vzájemné agonistické chování. Pravdìpodobnì se jednalo o leucistický exempláø.

Summary

One white juvenile Common Buzzard (Buteo buteo) was observed near Karolín
village (Rychnov nad Knìnou district,
50°10´E 16°15´N, square 5863a, 300 m asl)
from the beginning of August until 16th August 2002 (see photo). The bird was completely white, only primaries had a brownish tinge. There were 4 scarcely visible light
brown narrow strips on its tail feathers. In spite of a presence of other Common
Buzzards in the locality, no agonistic behaviour was observed. The bird was most
probably a leucistic individual.
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