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První hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiaca) 
v Českém ráji
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ÚVOD
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) hnízdí běžně na březích řek a jezer v Africe 
jižně od Sahary od nížin až do nadmořské výšky 3 000 m n. m. Nejseverněji hnízdí 
přirozeně v Egyptě v okolí Asuánské přehrady na Nilu, v mimohnízdním období vzác-
ně zaletuje i do Alžírska a Tuniska (del Hoyo et al. 1992). Mimo svůj původní areál 
je rozšířena ve Spojených arabských emirátech a v západní, severní a střední Evropě 
(Mullarney et al. 1999). Ve Velké Británii hnízdí husice nilské ve volné přírodě od 
17. století (Sutherland & Allport 1991), k expanzi na evropský kontinent ale došlo 
až ve druhé polovině 20. století. V Nizozemsku husice nilské zahnízdily poprvé v roce 
1967, poté následovala v roce 1975 Belgie a v roce 1981 Německo. K dalšímu šíření 
tohoto druhu došlo na počátku třetího tisíciletí, kdy začaly husice hnízdit v Dánsku 
(2000), Švýcarsku (2003), Švédsku (2004), a v roce 2007 i v Lucembursku a v Polsku 
(Banks et al. 2008). Evropskou populaci tvoří v současné době 8 800–9 900 párů. 
Mimo zmíněné země byl zaznamenán nehnízdní výskyt v Norsku, Finsku, Rakousku, 
Slovensku, Maďarsku a Rumunsku (Venema 1997, Schröpfer et al. 2011).

V České republice byla poprvé pozorována dvojice husic nilských od 1. do 10. 5. 1979 
na Matenském rybníku u Jindřichova Hradce. Druhý výskyt je známý ze dne 7. 5. 1993 
na Jaroslavickém rybníku na Znojemsku. Do roku 2009 bylo na našem území pozoro-
váno 117 ex. Poprvé u nás husice nilské zahnízdily v roce 2008 na Prostředním rybníku 
u Putimi a na rybníku Vlčí jámy u Nového Dvora na Tachovsku (Schröpfer et al. 
2011). Od té doby hnízdí husice nilské na území České republiky každoročně: 2008 
(2 páry), 2009 (2), 2010 (1), 2011 (2), 2012 (1), 2013 (5), 2014 (22) (ČSO 2015). Tento 
příspěvek informuje o prvním hnízdění husice nilské v Českém ráji.

VLASTNÍ POZOROVÁNÍ
Poprvé jsem tři jedince husice nilské pozoroval na rybníku Velký Písečák u Příšo-
vic (okres Liberec, čtverec 5456, koordináty: 50°55′ N 15°09′ E, nadmořská výška 
242 m n. m.) dne 14. 3. 2014. Ke hnízdění si husice vybraly malý ostrůvek. Kromě nich 
na ostrůvku hnízdil i pár labutí velkých (Cygnus olor). Dne 8. 4. jsem našel hnízdo, na 
kterém již samice zahřívala vejce, proto jsem neprovedl přímou kontrolu a počet vajec 
na hnízdě zůstal neznámý. Poprvé jsem pozoroval na vodě šest vyvedených mláďat 
husic nilských 14. května. O dva dny později jsem sledoval oba rodiče se šesti mláďaty 
v zátoce Písečáku. V této době rodinku neustále pronásledoval samec labutě velké. Ten 
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napadal zejména samce, ale i samice s mláďaty před ním po chvíli uprchla na břeh. 
Dne 25. 5. jsem pozoroval pár husic nilských pouze se třemi mláďaty a od 2. 7. se na 
rybníku vyskytoval pouze rodičovský pár bez mláďat. 

Nelze zcela vyloučit, že neúspěch hnízdění mohl způsobit agresivní houser labutě 
velké, přestože v přirozených podmínkách nebyla neúnosná agresivita hnízdících labutí 
oproti vodním ptákům dosud jednoznačně doložena (Conover & Cania 1994, Hudec 
1994, Gayet et al. 2011). Naopak na Tachovsku u obce Nový Dvůr na rybníku Vlčí 
jámy byl při prvním hnízdění husic nilských v roce 2008 zaznamenán opačný případ, 
kdy hnízdní pár husic pravděpodobně vypudil pár labutí velkých z jejich tradiční hnízdní 
lokality (Schröpfer et al. 2011). 

SOUHRN
Příspěvek informuje o prvním hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v Čes-
kém ráji (k. ú. Příšovice, kvadrát 5456). Husice hnízdily na malém ostrůvku rybníka 
Velký Písečák, kde bylo 8. 4. 2014 nalezeno hnízdo a 14. 5. byl pozorován pár se šesti 
mláďaty. Hnízdění nebylo úspěšné. Nelze zcela vyloučit, že smrt mláďat způsobil 
agresivní samec labutě velké. 

Obr. 1: Samice husice nilské (Alopochen aegyptiaca) se šesti mláďaty. Písečák u Příšovic (okres Liberec), 
16. 5. 2014. Foto: L. Jasso.
Fig. 1: Female of Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca) guarding six offsprings on the Písečák fishpond near Příšovice 
village (Liberec district) on 16. May 2014. Photo by L. Jasso.

SUMMARY
The present paper describes the first nesting record of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca) 
on the Písečák fishpond near Příšovice village (Grid no. 5456, Liberec district) in 2014. The female 
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incubating the clutch was found on 8 April 2014. Nest was located on small island. On 14 May 
six goslings were first observed on water. All offsprings have been lost within two months after 
hatching. Breeding failure could be caused by aggresive pair of Mute Swan (Cygnus olor).
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