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Pozdní výskyt chøástala malého (Porzana parva)

ve Svitavách

Late occurrence of the Little Crake (Porzana parva) in Svitavy town

Jiøí Mach
Dimitrovova 29, Svitavy 568 02, ma@gy.svitavy.cz

Chøástal malý (Porzana parva) se vyznaèuje palearktickým typem roz-
�íøení. Ji�ní hranice souvislého hnízdního areálu v Evropì prochází støední
Evropou pøes východní èást Balkánu, dále severním Èernomoøím pøes
Kavkaz a� k Uralu (zejména tedy Polsko, Ukrajina, Bìlorusko a jihozápadní
Rusko). V ostatních èástech Evropy je hnízdní výskyt jen lokálnì ostrùv-
kovitý. Zimovi�tì evropské populace pak le�í v oblasti Støedomoøí (vèetnì
severozápadní Afriky) a ve východní Africe od Egypta po Ugandu. V Èeské
republice hnízdí nehojnì v ni��ích polohách. Dlouhodobìj�í hnízdní oblastí
je støední Polabí nebo oblast ji�ní Moravy. Mimo dobu hnízdìní se nejèas-
tìji vyskytuje v dubnu a kvìtnu, na podzim pak v srpnu a záøí. Pozdìj�í data
(z øíjna a� prosince) jsou spí�e vzácná (HUDEC et ÈERNÝ /eds./ 1977).

Dne 22. øíjna 2002 jsem zaznamenal výskyt 1 juv. jedince chøástala malé-
ho na Dolním rybníku ve Svitavách (Pardubický kraj). Rybník le�í
v nadmoøské vý�ce 435 m n.m. na severozápadním okraji mìsta. V té dobì
byl rybník vypou�tìn pro podzimní výlov. Byla tedy obna�ena i bahna
a oblast rákosových porostù na pøítoku do rybníka (pod hrází Horního
rybníka), kde se v pøítokové èásti mezi porosty rákosu chøástal zdr�oval.
Prakticky neustále se pohyboval po obou okrajích vtokové oblasti (asi
v linii 2x30 metrù a �íøce toku asi 6 metrù), kde na rozhraní bahna a vodní
hladiny vyhledával potravu. Èasto se pøitom bez velkých projevù plachosti
pøiblí�il a� na velmi krátkou vzdálenost od pozorovatelù (poøízena byla fo-
todokumentace a videozáznam).

Neustále pøitékající voda z Horního rybníka spodní výpustí a teploty
v rozmezí 8-12 °C do první dekády mìsíce listopadu, zøejmì zabezpeèovaly
dostatek podmínek pro existenci pøirozené chøástalí potravy, kterou èasto
hledal pod spadlým listím ve vodì. K opu�tìní lokality neodradily mladého
chøástala ani noèní teploty pod bod mrazu (-2 °C) a nìkolikacentimetrová
vrstva snìhu, která se na rybníku objevila 11.11. I tento den byl pozorován
pøi aktivním sbìru potravy. Pøes následné oteplení (16.11. a� 16 °C!) v�ak
chøástal ji� na Dolním rybníku déle nevydr�el a naposledy byl spatøen 17.
listopadu.

Témìø mìsíèní výskyt chøástala malého ve Svitavách lze hodnotit jako
výjimeènì velmi pozdní pozorování zaznamenané na území ÈR. �ÍREK (1997)
uvádí patrnì nejposlednìj�í známý výskyt z na�eho území 24.12.1996: 1M
v Teèovicích na Zlínsku (autor pozorování Jiøí Nìmèík). Sledování chøásta-
la je zajímavé i z pohledu délky setrvání na jedné lokalitì v dobì tahu.
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Na Dolním rybníku nebyl chøástal malý nikdy sledován. Ze zápisù ze-
snulého pana V. Sajdla ze Svitav-Laènova je znám jen nález uhynulého
jedince asi 700 m od rybníka ze dne 7.9.1954. Lokalita je pravidelným místem
jarního, ale zejména podzimního tahu chøástalù vodních (Rallus aquati-
cus), kteøí tu také výjimeènì hnízdí. V øíjnu se v poslední dobì pomìrnì
pravidelnì objevuje pøi vypou�tìní rybníka i chøástal kropenatý (Porzana
porzana).

K mo�ným spekulacím k výskytu chøástala malého poznamenávám, �e
dne 20. øíjna (tedy 2 dny pøed prvním pozorováním chøástala malého) jsem
sledoval na tomté� místì 8 ad. jedincù chøástala vodního. Od 21.10. do
25.10. byl v�ak spatøen ji� jen v�dy 1 jedinec tohoto druhu (nìkdy i v blízkosti
chøástala malého).

Souhrn
Od 22.10. do 17.11.2002 byl pozorován juvenilní exempláø chøástala ma-

lého (Porzana parva) na Dolním rybníku ve Svitavách (východní Èechy).
Pták byl pravidelnì pozorován z nevelké vzdálenosti na stejném místì �
obna�eném bahnì u vtokového kanálu � pøi sbìru potravy.

Summary
Juvenile Little Crake (Porzana porzana) was observed on October 22nd and

November 11th 2002 on Dolní Pond in Svitavy town (eastern Bohemia). The bird was
regularly observed from a short distance on a same spot foraging.
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