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Bude strnad zahradní (Emberiza hortulana)

pravidelným hnízdièem v Podkrkono�í?

Is the Ortolan (Emberiza hortulana) going to be a regular breeder
at the foothills of the Krkono�e Mountains?

Tomá� Divi�
Tyr�ova 698, 552 03 Èeská Skalice

Okolo poloviny minulého století dosáhla poèetnost strnada zahradní-
ho (Emberiza hortulana) v èeských zemích vrcholu a na Pardubicku byl
tehdy vùbec nejhojnìj�ím strnadem. Jeho poèetnost prudce klesala od 60.
let minulého století a na rozsáhlých územích zùstaly jen zbytky pùvodních
stavù. Bìhem mapování hnízdního roz�íøení ptákù 1985-89 byl jeho výskyt
zaznamenán jen v 7% kvadrátù oproti 12% kvadrátù pøi hnízdním mapování
1973-77. Hnízdìní strnada zahradního na konci 80. let minulého století je
charakterizováno jako vzácné, poèetnìj�í jen na nìkolika místech. Po ukon-
èení mapování 1985-89 se v�ak objevilo nìkolik zpráv o rùstu poèetních
stavù a osídlování nových lokalit (��ASTNÝ et al. 1996).

A� do roku 2003, tedy za více ne� 30 let mého ornitologického pùsobení
v oblasti Náchodska, mám ve svých záznamech jen 3 pozorování strnada
zahradního z kalendáønì hnízdního období. Prvním pozorováním byl zpíva-
jící samec v aleji tøe�ní podél silnice dne 14.6.1976 u obce Trubìjov (kv. 5562)
v nadm. vý�ce 405 m. Po dlouhé pøestávce jsem dne 6.6.1985 pozoroval
zpívajícího samce u obce Meèov (kv. 5562) v nadm. vý�ce 460 m. Pták zpíval
v korunách stromù na okraji rozsáhlej�ího, pøevá�nì jehliènatého lesa a èasto
zaletoval do obilí.  A nakonec jsem dne 24.4.1987 pozoroval 3 samce v poli
a v zahradì na okraji intravilánu u obce Rychnovek (kv. 5661). V tomto
pøípadì se ov�em s velkou pravdìpodobností jednalo jen o protahující
ptáky.

Dlouhých 15 let jsem se na Náchodsku se strnadem zahradním vùbec
nesetkal. Rok 2003 mi ov�em pøinesl hned nìkolikeré  pøekvapení. Prvním
nálezem byl zpívající samec dne 13.6.2003 u obce Vlèkovice v Podkrkono�í
(kv. 5661). Pták zpíval v korunách stromù na okraji listnatého výbì�ku lesa
zasahujícího dosti hluboko do polí, v nadm. vý�ce 310 m. Obec Vlèkovice
byla pozoruhodná tím, �e se v jejím okolí vedle strnada zahradního vysky-
tovaly dal�í 3 druhy strnadù � strnad obecný (Emberiza citrinella), strnad
rákosní (Emberiza schoeniclus) a strnad luèní (Miliaria calandra). Násled-
nou kontrolu jsem v�ak na této lokalitì u� neprovedl. Dal�í hnízdní výskyt
jsem zaznamenal dne 5.7.2003 u obce Mar�ov u Úpice (kv. 5561), v nadm.
vý�ce 490 m. Jednalo se opìt o samce, který zpíval pod vrcholy okrajových
stromù (hlavnì smrkù) malého lesa uvnitø polí a jedenkrát zalétl do pøilehlé-
ho porostu øepky. Lokalita byla nav�tívena bezvýslednì je�tì dne 17.7.2003.
Nejzajímavìj�í v�ak byly nálezy v okolí obcí Pavli�ov a Studénky (kv. 5563).
Dne 24.6.2003 zpíval jeden samec v korunách velkých stromù v zahradách
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nebo ve skupinách stromù v blízkých polích u obce Studénky, v nadm.
vý�ce 477 m. Dne 27.6.2003 zpíval samec na lokalitì Na vrchách nedaleko
obce Pavli�ov, v nadm. vý�ce 500 m. Pták posedával pod vrcholy stromù
malého smí�eného remízu nebo pøeletoval do skupin stromù a na solitéry
v polích. A koneènì dne 12.7.2003 zazpíval nìkolikrát jeden samec ve sku-
pinì listnáèù v polích nedaleko obce Pavli�ov, v nadm. vý�ce 460 m. Na
dvou døíve nalezených místech toho dne zpìv u� zaznamenán nebyl a ani
pøi pozdìj�ích krátkých násle�ích u� �ádný z ptákù nezpíval. Pozorování
v tìchto místech byla sice získána v rùznou dobu, proto�e v�ak byla jed-
notlivé nálezy od sebe vzdáleny cca 1500 m, 1300 m a  2500 m, je pravdìpo-
dobnìj�í, �e se jednalo o rùzné ptáky.

Zpìv v�ech v roce 2003 sledovaných samcù strnada zahradního byl
shodný, s nápadným trylkem v jeho druhé polovinì a výrazným poklesem
vý�ky tónu ke konci. Sestával ze 6 nebo 7 slabik a lze jej zjednodu�enì
pøepsat jako �tvi tvi ti di di dá� nebo �tvi tvi tvi ti di di dá�. Ke zpívajícím
ptákùm nebylo pøi jejich velké plachosti mo�né se pøiblí�it na vzdálenost
men�í ne� cca 50 � 70 m. Vypla�ení ptáci pøelétali na znaèné vzdálenosti a po
chvíli opìt zaèali zpívat, opakovanì vypla�ení ptáci v�ak umlkali. Prostøedí
v�ech nálezù lze struènì a zjednodu�enì charakterizovat jako mírnì zvlnì-
nou pahorkatinu, kde se lesy støídají s poli, loukami a zahradami na okrajích
intavilánù obcí, remízy, alejemi, skupinami stromù a solitérami. Na v�ech
místech se zcela bì�nì a� hojnì vyskytoval strnad obecný.

Z oblasti Podkrkono�í existuje z poslední doby nìkolik zástihù strnada
zahradního. Snad nejzajímavìj�í je nález 3 zpívajících samcù dne 8.6.2000 ve
stromoøadí u silnice nedaleko Vysoké nad Jizerou, v nadm. vý�ce 670 m
(KLÁP�TÌ & KLÁP��OVÁ 2000) nebo pozorování krmících ptákù v le-
tech 1992 a 1993 u Mladých Bukù (FLOUSEK & GRAMSZ 1999). Dal�í dvì
pozorování ze 7.5.1989 u Mladých Bukù a 25.4.1992 u Vrchlabí (FLOUSEK
& GRAMSZ l.c.) v�ak spí�e nále�í do období prùtahu. KLÁP�TÌ a KLÁP-
��OVÁ (l.c.) potvrzují znaènou  plachost zpívajících samcù, KLÁP�TÌ
(in verb.) sdìluje, �e jím sledovaní samci se ozývali stejným typem zpìvu
jako mnou pozorovaní ptáci.

Jisté náznaky návratu strnada zahradního na nìkdej�í hnízdi�tì a expanze
na nové lokality by si zaslou�ily �ir�í pozornost ornitologické veøejnosti.
V dal�ích letech se samozøejmì na novì obsazené lokality budu vracet
a obecnì hodlám vìnovat druhu zvý�enou pozornost. Jak v�ak sdìluje
KLÁP�TÌ (in verb.), nemusí mít hnízdní výskyt trvalý charakter, proto�e on
strnada zahradního po roce 2000 u Vysoké nad Jizerou u� nena�el.

Souhrn
V období od 13. èervna do 12. èervence 2003 bylo na 3 rùzných lokali-

tách v podhùøí Krkono� (kvadráty 5561 a 5563) pozorováno 5 zpívajících
samcù strnada zahradního (Emberiza hortulana). Jedná se o dal�í pozoro-
vání tohoto druhu v oblasti po patnácti letech.

Summary
From 13th June 2003 to 12th  July 2003, five singing males of the Ortolan (Embe-

riza hortulana) were observed at 3 different localities at the foothills of the Krkono�e
Mts. (North-eastern Bohemia, quadrates 5561 and 5563).
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