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Rákosník tamary�kový (Acrocephalus melanopogon)

chycen u Kopidlna na Jièínsku

The Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) caught near
Kopidlno in Jièín region

Jaroslav Kláp�tì & Josefa Kláp��ová
Masarykova 591, 468 22 �elezný Brod

Rákosník tamary�kový (Acrocephalus melanopogon) býval døíve øazen
do monotypického rodu Lusciniola, proto�e má rozdílnou strategii pøepe-
øování, krátká zakulacená køídla, krátkou projekci ruèních letek, pomìrnì
krátký zaokrouhlený ocas, který nosí polovztyèený, pøi zneklidnìní vztyèe-
ný. Èesky se mu øíkalo pala�níèek a tento hezký název je stále u�íván hlav-
nì krou�kovateli.

Má turkestánsko � mediteránní typ roz�íøení. Vyskytuje se nesouvisle
v jihozápadní èásti Palearktidy od západního Støedomoøí do støední Asie.
Jsou uznávány tøi rasy: melanopogon, mimica a albiventris. Na na�em
území pøichází v úvahu jen výskyt nominátní rasy. Nejbli��í hnízdi�tì od
nás je na Neziderském jezeøe v Rakousku (BAKER 1997, PARMENTIER &
BYERS 1991, SHIRIHAI et al. 1996). V Èechách je vzácný, jednotlivé zji�tì-
né výskyty uvádí JELÍNEK (2000), kde je i dal�í literatura.

Dne 8. srpna 2003 v 9.15 hod. letního èasu se chytil rákosník tamary�ko-
vý do 12m nárazové sítì v úzkém pruhu rákosí na ji�ním bøehu rybníku
Zrcadlo u obce Mlýnec (50°19´N 15°14´E), nedaleko Kopidlna na Jièínsku
(kvadrát 5657). Odchyt se uskuteènil bìhem ètvrté �Odchytové akce v rá-
kosinách � Zrcadlo 2003�, které se ka�doroènì od prvního roku konání
zúèastòujeme. Pták se chytil 1m od volné hladiny v druhém poli odspodu �
pøímo pøed na�imi zraky, kdy� jsme ze sítì vypro��ovali chycené sýkorky.

Byl urèen hned jak se chytil, je�tì nevypro�tìný v síti. Pozornost upou-
talo pomìrnì tmavé, ale výraznì rezavé a� ka�tanové zbarvení høbetu, èer-
né temeno, kontrastní bílý nadoèní prou�ek a pomìrnì tmavé nohy. V ruce
bylo nápadné bílé hrdlo a bílé bøicho s kontrastními tmavì rezavými boky,
tmavì hnìdá páska pøes oko a tmavé pøíu�í. Pøesto�e urèení druhu nebylo
obtí�né, srovnávali jsme ilustrace (a pozdìji i texty) v literatuøe, kterou jsme
mìli s sebou ( PARMENTER & BYERS 1991, SHIRIHAI et al. 1996, BAKER
1997). V�echny podpoøily na�e urèení. Po okrou�kování jsme ho fotografova-
li v ruce samotného i spoleènì s rákosníkem prou�kovaným (A. schoeno-
baenus) pro porovnání (viz. foto v barevné pøíloze). Správnost urèení
potvrdila Faunistická komise ÈSO (FK 34/2003).

Pták byl ve stádiu úplného pøepeøování. Peøí nebylo dorostlé (vè. remi-
ges a rectrices), proto jsme nebrali �ádné míry. Jazyk nebyl kontrolován, ale
podle silnì se�lapaných chodidel jsme naklonìni vìøit, �e to nemohl být
tohoroèní pták. Stáøí bylo urèeno jako +1K. (K úplnému pøepeøování do-
chází u mladých ptákù i adultù prakticky ve stejnou dobu.)
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Proto�e �lo o vzácného ptáka, dovezli jsme ho na protìj�í bøeh rybníka
ukázat dal�ím úèastníkùm odchytové akce V. �oltysovi, Z. Smolíkovi
a F. Stránskému. V�ichni mìli radost z novì zji�tìného druhu na této lokalitì.

Bìhem pùl hodiny jsme rákosníka tamary�kového opìt pustili na místì,
kde byl chycen. Po vypu�tìní usedl na nízký polámaný rákos se vztyèeným
ocáskem, popoletìl nìkolik metrù nízko u hladiny v prùseku na dal�í zlome-
ný rákos a za okam�ik zmizel z dohledu.

Nejblí�e této lokalitì byl rákosník tamary�kový zji�tìn v pøímé vzdále-
nosti 20 km na �ehuòském rybníku u �ehunì (50.08N 15.18E), kde byl
odchycen 19. záøí 2000 (JELÍNEK l.c.). �lo o pátý výskyt v Èechách.

Souhrn
Dne 8.8.2003 byl chycen, krou�kován a fotografován na rybníku Zrca-

dlo (50°19´N 15°14´E), obec Mlýnec u Kopidlna na Jièínsku (kvadrát 5657)
rákosník tamary�kový (Acrocephalus melanopogon). Je to první výskyt
tohoto druhu na této lokalitì.

Summary
An adult Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) was caught in mist �

net, ringed, photographed and released on 8th August 2003 on Zrcadlo Pond (50°19´N
15° 14´E) near Kopidlno (square 5657) in Jièín region, eastern Bohemia. It is the first
occurrence of this species in the locality.
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