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Hnízdil racek èernohlavý (Larus melanocephalus)
v roce 2005 na lokalitì Mokøina u Rzù?

The Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) � breeding in
Mokøina near Rzy village?
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Breitcetlova 882/13, 198 00, Praha 9 � Èerný Most II
e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz

Úvod
Racek èernohlavý (Larus melanocephalus) je druh s patrnì sarmat-

ským typem roz�íøení. Vìt�ina jeho populace hnízdí na severním pobøe�í
Èerného moøe, pøedev�ím od 60. let 20. století v�ak zaèali jednotlivci
nebo malé skupinky hnízdit dále na západ ve støední a� severozápadní
Evropì, od 80. let pak místy vznikly stabilní kolonie. V roce 1968 za-
hnízdil dokonce a� ve Velké Británii, od roku 1979 je to ji� pravidelnou
zále�itostí. Malé hnízdní populace mají v souèasnosti i v�echny sousední
zemì Èeské republiky (HUDEC et al. 2005).

Popis lokality
Mokøina u Rzù se nachází v polích ji�nì od osady Rzy v bývalém

okrese Ústí nad Orlicí na rozhraní ètvercù 5962 a 6062 mapové sítì mezi-
národního mapování organismù (v nadmoøské vý�ce 254 m n. m.). Jedná
se o bývalý rybník v nivì øeky Louèné, nyní neudr�ovaný, tak�e
v jednotlivých letech hladina vody kolísá v závislosti na mno�ství atmo-
sférických srá�ek a zøejmì té� na úrovni vody v blízké Louèné. Hráz byla
vybudována pouze na západní stranì rybníka, a proto zbývající okraje
vodní plochy pozvolna pøecházejí do okolní ploché krajiny. Tento stav
umo�nil vytvoøení bohatého litorálního pásu, kde na podmáèené rákosi-
ny navazují vlhké ostøicové porosty a a� na nì pravidelnì kosené louky
obklopené polem. Popsaný biotop je vhodný pro hnízdní i mimohnízdní
výskyt mnoha druhù vodních i mokøadních ptákù, mimo jiné tu nìkolik
let existuje jedno z nejvìt�ích hnízdi�� racka chechtavého (Larus ridi-
bundus) na území bývalého Východoèeského kraje v poètu 2000 � 3000
párù. Aktuálnì je lokalita navr�ena k vyhlá�ení za zvlá�tì chránìné úze-
mí, a to v kategorii pøírodní rezervace.

Stav v ÈR a vlastní pozorování
Od roku 1966 èi 1967 lze racka èernohlavého poèítat i k èeským hníz-

dièùm, pøièem� a� na nìkolik výjimek (trvaleji obsazená místa, pøede-
v�ím na Moravì) jde o jednorázová nebo nepravidelná zji�tìní. Do této
skupiny lze zaøadit i pozorování èerstvì vylétlého a �patnì létajícího
mládìte z èervence 1989 na pøehradní nádr�i Rozko� (KOZA 1990) i hníz-
dìní 1 páru tamté� roku 1996 (BÌLKA in verb.). Z ji�ní èásti východních
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Èech je známo nìkolik pozorování ze Svitavska (napø.: MACH 1997,
MACH in BÌLKA et LEMBERK 2002) vesmìs oznaèených za pozorová-
ní tahová.

Na Mokøinì u Rzù zjistil autor spolu s nìkolika dal�ími východoèes-
kými ornitology 1 adultního racka èernohlavého poprvé 9.5.2002 (JA-
NOU�EK et al. in JELÍNEK et �IMEK 2003). Pták poletoval nad kolonií
rackù chechtavých a následnì zmizel ve velkém mno�ství jedincù. Oproti
tomu v roce 2005 bylo na lokalitì pozorování více. Autor zastihl poprvé
1 ex. létající nad rákosím ji� 2.4.2005 � pták se nijak nesna�il mísit mezi
racky chechtavé. Dále zde pak V. �torek (in verb.) zjistil 2. kvìtna 1 sub-
adultní exempláø (se zbytky èerné barvy na �pièkách køídel). A nakonec
6.5.2005 skupina ornitologù (T. Bìlka, M. Èerný, M. Fejfar, V. Koza, V.
�torek) sledovala pøibli�nì 2 hodiny 2 ex., kteøí opakovanì zaletovali do
kolonie rackù chechtavých na ji�ním okraji vodní plochy. Ptáci nepøistá-
vali ve stejných místech, pøes vysoký porost v�ak nebylo mo�no zjistit,
zda dosedali pøímo k obsazeným hnízdùm, èi pouze do jejich okolí. Pøi
dal�ích náv�tìvách (27.5., 12.6. a 16.7.) výskyt rackù èernohlavých ji�
nebyl znovu potvrzen. Vzhledem k èasnému datu posledního pozorování
lze hnízdìní zaøadit do kategorie C6 (hledání pravdìpodobných hníz-
di��) kategorií hnízdního výskytu ptákù urèených pro sestavení atlasù
hnízdního výskytu ptákù, tedy jen mezi hnízdìní pravdìpodobná.

Souhrn
Dne 6.5.2005 byly pozorovány na lokalitì Mokøina u Rzù 2 exemplá-

øe racka èernohlavého, jak opakovanì zaletují do hnízdní kolonie rackù
chechtavých. Vzhledem k èasnému datu pozorování lze pøípadné hnízdì-
ní oznaèit pouze jako pravdìpodobné.

Summary
On May 6th 2005, 2 individuals of the Mediterranean Gull were observed in

Mokøina near Rzy village (Pardubice region, near Vysoké Mýto town). The birds flew
repeatedly into a breeding colony of the Black-headed Gull. Due to the early term of
the observation, we can call it only a probable breeding.
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