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Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) poprvé zastižen
v Českém ráji
The first observation of the Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
in the Bohemian Paradise region
Ladislav Jasso
Proseč 25, 513 01 Semily; e-mail: jasso.l@seznam.cz

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) má palearktický typ rozšíření. V době hnízdění
vyhledává stepi a lesostepi severně od Černého a Kaspického moře a na východ až po
85. poledník. V poslední době hnízdí v evropské části areálu výskytu v malém počtu
nepravidelně ve Finsku, Pobaltí a Polsku. Je to tažný druh, který zimuje v Africe jižně
od Sahary, v oblasti Perského zálivu, v Indii, Indonésii a v Austrálii.
V České republice se vodouš štíhlý vyskytuje vzácně v době jarního i podzimního
tahu, zejména na jižní a střední Moravě (Hudec & Šťastný 2005). V Čechách je
jeho výskyt nepravidelný až velmi vzácný, nejvíce záznamů výskytu pochází z jižních Čech (Kloubec et al. 2015). Ve východních Čechách byl tento druh pozorován
do roku 2015 osmkrát (Žďárek 1987, ČSO 2016), z toho čtyřikrát na údolní nádrži
Rozkoš (okres Náchod, mapovací kvadrát 5662), dvakrát na sedimentačních nádržích
cukrovaru v Českém Meziříčí (okres Rychnov nad Kněžnou, mapovací kvadrát 5762)
a dvakrát na rybnících u Opatova (okres Svitavy, mapovací kvadrát 6164). První
dvě východočeská pozorování vodouše štíhlého pocházejí z Rozkoše (11. 8. 1973,
24. –26. 4. 1982; Žďárek 1987), později se začali vodouši štíhlí v regionu objevovat
po dlouhé nepřítomnosti až po roce 2002 (ČSO 2016). V Českém ráji nebyl vodouš
štíhlý dosud zjištěn (Mrkáček 2000).
Dne 21. 7. 2015 jsem pozoroval vodní ptáky v přírodní památce Ostruženské rybníky na Jičínsku (katastr obcí Ostružno, Ohaveč a Březina, mapovací kvadrát 5557,
koordináty 50°46′ N 15°31′ E, nadmořská výška 268 m n. m). Z důvodu dlouhodobě
panujícího sucha se na okrajích malého rybníku Turecká (rozloha 2,2 ha) obnažil podél
rákosí 1–2 m široký pás bahna. Na něm se zdržovalo pět čejek chocholatých (Vanellus
vanellus), pět bekasin otavních (Gallinago gallinago), dva vodouši bahenní (Tringa
glareola) a jeden juvenilní vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis). Téměř po celou dobu
pozorování kráčel v mělké vodě a lovil hmyz (obr. 1). Na lokalitě se tento jedinec
zdržel do 24. 7. 2015 (ČSO 2016).
SOUHRN
Příspěvek popisuje první pozorování vodouše štíhlého (Tringa stagnatilis) v oblasti
Českého ráje. Jeden juvenilní pták se zdržoval ve dnech 21.–24. 7. 2015 na rybníku
Turecká (okres Jičín) v přírodní památce Ostruženské rybníky (mapovací kvadrát 5557,
koordináty 50°46′ N 15°31′ E, nadmořská výška 268 m n. m).
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Obr. 1: Žlutá šipka označuje mladého vodouše štíhlého (Tringa stagnatilis) na břehu rybníka Turecká (okres
Jičín), 21. 7. 2015. Foto: Ladislav Jasso.

Fig. 1: Yellow arrow indicates position of juvenile Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) at Turecká fishpond (Jičín district),
21st July. 2015. Photo by L. Jasso.

SUMMARY

This article describes first observation of Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) in the Bohemian
Paradise region. The juvenile bird was registered during period from 21th July to 24th July 2015.
It was foraging at the mud bank of Turecká pond (area 2,2 ha) near town of Jičín (district of
Jičín, Grid No. 5557, altitude 268 m a.s.l.).
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