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Hnízdìní bekasiny otavní (Gallinago gallinago)

a straky obecné (Pica pica) ve vrcholových

oblastech Krkono�

Breeding of the Snipe (Gallinago gallinago) and the Magpie (Pica
pica) in the topmost areas of the Krkono�e mountains
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Bekasina otavní (Gallinago gallinago) patøí mezi ptáky hnízdící typicky
na zamokøených místech � pobøe�ích rybníkù a øek, podmáèených loukách
a ra�elini�tích. O jejím pravdìpodobném hnízdìní v oblastech vrcholových
ra�elini�� Krkono� � Úpského a Panèavského � se ví u� dlouho, bekasiny
jsou tu pozorovány ka�doroènì, av�ak vzhledem k obtí�né nalezitelnosti
hnízda mluví vìt�ina dosavadních publikovaných údajù pouze o zazname-
naném toku èi pozorování v hnízdním období (��ASTNÝ et al. 1996,
FLOUSEK & GRAMSZ 1999, Ornitologická pozorování v oblasti Krkono�
� Prunella � rùzné roèníky). Mezi pøímé doklady hnízdìní patøí pozorování
FLOUSKA (1983) z 2.8.1983, kdy na Panèavské louce vypla�il 2 sotva vzlet-
ná mláïata, dále pozorování VAÒKA (2002), který 25. 6. 2001 na�el na
Labské louce samici na hnízdì se  4 vejci, a opìt FLOUSEK (ústní sdìlení)
pozoroval 10. a 12.7.2002 na Úpském ra�elini�ti jedno �patnì létající mládì.

Dne 27.5.2003 jsme nalezli hnízdo bekasiny se ètyømi vejci na Úpském
ra�elini�ti (50°44�N, 15°42�E), pøibli�nì ve vý�ce 1415 m n. m. Hnízdo bylo
nalezeno po vypla�ení inkubující samice, a to v trsu trávy a ostøice v pod-
máèené oblasti prameni�tì Bílého Labe. Samice inkubovala i o týden poz-
dìji 3. èervna, av�ak 8. èervna bylo hnízdo nalezeno predované, jen se
zbytky skoøápek vajec.

Kromì toho jsme bekasiny pozorovali pravidelnì pøi toku i mimo nìj na
Úpském ra�elini�ti i v oblasti Panèavské a Labské louky od devadesátých
let minulého století a v souèasnosti pøedpokládáme pravidelné hnízdìní
pøibli�nì 2 � 4 párù na ka�dé z tìchto dvou lokalit. Podobný poèet uvádìjí
FLOUSEK & GRAMSZ (1999), kteøí odhadují pro Krkono�e 7 � 10 hnízdí-
cích párù.

Naproti tomu hnízdìní straky obecné (Pica pica) v tìchto nadmoø-
ských vý�kách nebylo u nás dosud zji�tìno. Pronikání straky do stále
vy��ích oblastí v�ak naznaèovaly obèasné záznamy o pravidelnì zaletují-
cích dospìlých ptácích na rùzných místech høebenù Krkono� (MILES 1983,
FLOUSEK & GRAMSZ 1999) a MILESEM pozorovaná vyvedená mláïata
na Horních Míseèkách v roce 1991 (FLOUSEK & GRAMSZ 1999).
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V roce 2003 jsme pozorovali od kvìtna pravidelnì témìø ka�dý den 1 � 2
dospìlé straky v oblasti Panèavské louky (50°46�N, 15°32�E). Dne 13. èerv-
na jsme zde ve vý�ce asi 1332 m n. m., v lokalitì s bohatým výskytem
zakrslých smrkù a kleèových porostù, nalezli 3 èerstvì vyvedená nelétající
mláïata. Sedìla ve velkém kleèovém keøi a na sousedícím smrèku a pøi
pøiblí�ení èlovìka se pouze nemotornì sna�ila pøelézt mimo dosah, bylo je
v�ak mo�né chytit do ruky, proto�e je�tì nebyla schopna letu ani jiného
souvislej�ího pohybu ve vegetaci. Nemohla se sem tedy dostat z ni��ích
poloh (lokalita je ohranièena prudkým srázem Labského dolu) a stejnì jako
v pøípadì bekasiny se jedná o nejvý�e polo�enou hnízdní lokalitu v ÈR.

Summary
Breeding of the Snipe (Gallinago gallinago) and the Magpie (Pica pica) was

recorded in 2003 in the topmost areas of the Krkono�e Mountains. A nest of the Snipe
with 4 eggs was found on Úpské ra�elini�tì (50°44�N, 15°42�E), 1415 m asl, three
fledged young Magpies were observed on Panèavská louka (50°46�N, 15°32�E),
1332 m asl. These localities represent the highest breeding sites known for those
species in the Czech Republic.
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