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Úvod
Jeøáb popelavý (Grus grus) je druh s palearktickým rozíøením. Areál
výskytu spadá do mírného klimatického pásu od arktické tundry a po
stepní zónu. Obývá pøedevím tajgové oblasti na severu, jinìji pak bainatá území v níinách s listnatými lesními porosty. Pravidelnì hnízdí ve Skandinávii, Pobaltí, Nìmecku, Polsku a Rusku. Hnízditì v Èeské republice leí
na jiní hranici jeho rozíøení, ve støední Evropì se jinìji poloená hnízditì
nacházejí pouze v jihovýchodním Polsku a na Ukrajinì. Tradièní zimovitì
se nacházejí na Pyrenejském poloostrovì, v severní Africe, Malé Asii a na
Blízkém východì. Od konce 70. let se vìtí poèty jeøába popelavého zdrují
i v centrální Francii (SNOW & PERRINS 1998). Populace naich jeøábù se
pøipojují v dobì podzimního tahu k severozápadní migraèní trase, o èem
svìdèí telemetrické sledování mladého ptáka odchyceného 2.7.2001
a sledovaného v Nìmecku (PEKE in verb.). Ji pøedtím bylo v Nìmecku
pozorováno nìkolik mladých jeøábù kroukovaných pouze hliníkovými
krouky, jejich pùvod nebyl znám. Vzhledem k tomu, e v ostatních evropských zemích se pouívá barevných kroukù, je velmi pravdìpodobné, e
se jednalo o nìkteré z 8 mláïat kroukovaných v letech 1997 a 2002 v okolí
Èeské Lípy. Poslední z tìchto mláïat bylo oznaèeno té na levém tarsu
barevným kódem pro Èeskou republiku (bílá-èervená-bílá) a na pravém
tarsu individuálním barevným, v tomto pøípadì dlouhým èerným kroukem
(KURKA in verb.).
Na území Èeské republiky byl do druhé poloviny 80. let minulého století
povaován za nepøíli hojnì protahující druh. Ji ke konci 19. století je tento
druh na Jièínsku povaován za vzácnì protahující a jeho výskyt je uvádìn
pouze ze tøí míst pøi jarním tahu, od Nové Paky, Chlumce nad Cidlinou
a Kolína (ÍR 1890). Nepøíli ovìøené údaje o jeho hnízdìní pocházejí z konce
19. a zaèátku 20. století z jiních Èech (FRIÈ 1871). Pozdìji je uvádìn opìt
pouze jako protahující pøi jarním i podzimním tahu (HUDEC & ÈERNÝ 1977).
Ani pozdìji nejsou o jeho hnízdìní na území bývalého Èeskoslovenska
ádné zprávy (ASNÝ et al. 1987; ASTNÝ, BEJÈEK et al. 1997). První
zprávy o jeho moném hnízdìní na nìkterých lokalitách v ÈR se objevily
koncem 80.let minulého století. První prokázané hnízdìní je doloeno v roce
1989 na Èeskolipsku (KURKA 1991). V roce 1992 pak hnízdìní na Chebsku
(BRO et al. 1994). Dalí známá lokalita se nachází od r. 1995 ve luknovském výbìku (LUMPE 1996). Na Jièínsku je výskyt jeøába popelavého
pozorován od pøelomu 80. a 90. let minulého století (STRÁNSKÝ et al.,
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nepublikované údaje). Od tìchto let je zaznamenávána mírnì se roziøující
hnízdní populace na území celé ÈR. Poèet hnízdících párù jeøába popelavého v ÈR byl v roce 2000 uvádìn v poètu 8, jako pravdìpodobnì hnízdící
pak 1 pár (BOBEKet al. 2000). V roce 2002 je odhadován ji poèet 12 hnízdících párù a navíc na dvou nových hnízdních lokalitách (LUMPE & HONCÙ:
Zpráva Skupina pro výzkum a ochranu jeøába popelavého v ÈR za rok 2002,
muzeum Èeská Lípa).

Vývoj hnízdní populace na Jièínsku
Údaje o hnízdìní jeøábù na Jièínsku byly pomìrnì dlouhou dobu pouze
shromaïovány a ucelenì jsou publikovány a nyní. Dùvodem je prozatím
nulová ochrana hnízdních lokalit. Tato neutìená situace trvá i nadále,
avak autoøi ve spolupráci s ÈSOP Køiánky a Skupinou pro výzkum jeøába
popelavého v ÈR se snaí tento stav co nejrychleji zmìnit. Tato skuteènost
je také dùvodem pro neuvádìní pøesných názvù lokalit hnízdního výskytu
jeøába popelavého v tomto èlánku.
Na Jièínsku byla situace s výskytem jeøába popelavého podobná jako
na celém území ÈR. Obèasná pozorování za jarního a podzimního tahu znamenala pouze pøíjemné zpestøení faunistických pozorování. Z tìchto záznamù se vymyká pozorování 1 páru v toku na jedné z lokalit Jièínska ji
23.4.1977, na jiné pouze 1 ex. 11.6.1977 a 2.7.1977. (URBÁNEK in verb.).
Na stejné lokalitì byl na zaèátku 90. let pravidelnì pozorován pár jeøába
popelavého. Na nápadnì a hlasitì se ozývající ptáky upozornili dva laiètí
pozorovatelé, obhospodaøující nedalekou zemìdìlskou farmu. Dle jejich
informací bylo jimi v tìchto letech kontrolováno hnízdo s vejci, s jistotou
vak hnízdìní nebylo prokázáno. Vzhledem k pøítomnosti pouze jednoho
páru probíhal tok v èasném pøedjaøí na pastvinách tìsnì souvisejících
s hnízditìm. Na konci léta zde vak byli pozorováni staøí ptáci vdy s jedním
plnì vzletným mladým ptákem (oltys). Domníváme se tedy, e první hnízdìní v oblasti Jièínska probìhlo právì zde, i kdy hnízdìní bylo spolehlivì
doloeno a nálezem hnízda, jen pochází z r. 1998 (Smolík). Byla poøízena
fotodokumentace hnízda s násadou dvou vajec. Toto hnízdìní vak nebylo
úspìné, hnízdo bylo z neznámých pøíèin znièeno a vejce nalezena ve vodì
vychladlá. Náhradní hnízdìní neprobìhlo. Od r. 1999 je pak a do roku 2003
kadoroènì kontrolováno hnízdo a pár zde opakovanì úspìnì hnízdí.
V r. 1996 pøibyla k této první lokalitì dalí. Na tomto dalím hnízditi
nebylo kontrolováno hnízdo, byli zde vak pozorováni staøí ptáci se dvìma
mláïaty (r. 1996, Mrkáèek; r. 2000, Smolík, Stránský, Kodera).
Od r. 2000 existuje tøetí hnízditì jeøába popelavého. V tomto roce zde
byl pozorován pár se dvìma mláïaty. V roce 2001 bylo dno rybníka velmi
necitlivì odbahnìno a lokalita zùstala neobsazena. V dalích letech zde
vak jeøábi vyhnízdili opìt, vdy se dvìma mladými (Stránský).
Zajímavosti z hnízdní bionomie
Pøi sledování místní populace byly zjitìny nìkteré skuteènosti roziøující znalosti o chování jeøábù na hnízditi a hnízdní bionomii. Spoleèným
jmenovatelem pøi výbìru hnízdní lokality zùstává samozøejmì voda a les.
Vechna hnízditì se nacházejí v porostech vodních rostlin, radìji orobin-

91

ce ne rákosu. Vzhledem k èasnosti snáení vajec a líhnutí mláïat (mláïata
v naich zemìpisných íøkách se líhnou ji na pøelomu dubna a kvìtna) tyto
porosty sestávají ze stvolù a stonkù loòských, suchých a po zimì znaènì
proøídlých. Vodní nádr mùe mít nìkolik desítek hektarù volné hladiny,
avak stejnì dobøe jim vyhovuje plocha do 5 ha. V jednom pøípadì se dokonce jedná o rybník, jeho hladina je v souèasné dobì témìø celá zarostlá
rákosem a orobincem. Toté platí i o blízké dostupnosti luk, pastvin èi polí
u hnízditì, je se nacházejí vdy do 300 m od nìj. Staøí ptáci kromì toho ale
na svoje pastviny zaletují nejèastìji ráno a veèer i nìkolik kilometrù daleko. Rovnì rozsah plochy porostù vodních rostlin není striktnì vyhranìn.
Hnízdo mùe být umístìno v pruhu pobøeního porostu o íøce nìkolik
metrù, ale i nìkolik desítek metrù. Vechna nalezená hnízda byla vdy umístìna v pomìrnì øídkých porostech orobince. Hloubka vody okolo hnízda
dosahuje do 50  60 cm. Kontrolovaná hnízda mìla vdy po 2 vejcích (r. 1998,
Smolík; r. 2002 a 2003, Stránský), ze kterých se vylíhnou obì mláïata. Neoplozená vejce nebyla zatím nikdy na hnízdì ani v jeho blízkosti nalezena.
V nìkterých pøípadech ale zøejmì dojde k úhynu jednoho mládìte, mezi
nimi je po vylíhnutí patrný jistý velikostní rozdíl. Napø. v r. 2002 bylo kontrolováno hnízdo se dvìma vejci, ze kterých se vylíhla dvì mláïata. Pozdìji
vak byl tentý pár kontrolován ji pouze s jedním mládìtem (Stránský).
Vzdálenost hnízda od pobøeních keøových a stromových porostù se pohybuje od nìkolika metrù do nìkolika desítek metrù. ádná z lokalit se
nenachází ve vyloenì nepøístupné oblasti. Kolem dvou z nich dokonce
vedou turisticky znaèené cesty a vechny jsou myslivecky vyuívány jako
honitby. Hnízdo na tée lokalitì není vyuíváno opakovanì, nebo dochází
vdy k jeho úplné destrukci a rozmoèení. Dokonce ho pár nestaví ani
v blízkém okolí loòského hnízda. Ve dvou po sobì jdoucích letech byla
postaveno i nìkolik set metrù od loòského. Hnízdo po vylíhnutí mláïat je
velmi rychle selapáno na pouhou nízkou hromadu rostlinného materiálu.
Jeden ze starých ptákù, pravdìpodobnì samice, jetì minimálnì nìkolik
nocí tráví s mláïaty na hnízdì nebo v jeho tìsné blízkosti (Stránský).
Zatímco pøed nìkolika lety probíhal jarní tok jednoho páru v tìsné blízkosti hnízditì, v souèasné dobì se ptáci soustøeïují na dvou místech 
polních lokalitách, kde spoleènì nìkolik párù tráví v èasném pøedjaøí dennì
mnoho hodin. Tok s jeho typickými projevy (mávání køídly a nadnáení se
na místì, kopání nohama dopøedu, zaklánìní hlavy, troubení, vyhazování
drnù trav do výe) ale nebyl na zmiòovaných lokalitách zaznamenán.
Na tìchto dvou místech se objevovali jeøábi v poètu okolo 10 exempláøù.
Nebylo zjitìno, zda se jednalo o jednu skupinu pøeletující na dvì tokanitì, èi o dvì hejna tokající kadá na svém tokaniti. V obou pøípadech poèet
exempláøù pøevyuje pøedpokládaný poèet hnízdících párù, jen v této oblasti dosahuje 3 prokázané a 1 pravdìpodobný (Smolík, Stránský, oltys).
Mùe to být dáno i skuteèností, e s hnízdícími páry se toku zøejmì úèastní
i ptáci nehnízdící. Poèet nehnízdících ptákù v oblasti na nových lokalitách
v r. 2003 výraznì stoupl. Byla pozorována minimálnì tøi hejna v poètu 6  8
kusù v bøeznu a kvìtnu (oltys), resp. 8  10 ex. (Stránský, Smolík, Urbánek). Volba spoleèného shromaditì a rostoucí poèet nehnízdících ptákù
ve sledované oblasti svìdèí o zøejmém posilování populace jeøába popela-
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vého a monost zahnízdìní dalích párù. Tok 7 ex. se vemi jeho typickými
projevy byl pozorován pouze jednou na poli v tìsné blízkosti Jièína. V tomto
pøípadì se vak nejspí jednalo o protahující hejno (r. 2001, oltys).
Nejèasnìjí výskyt jeøába popelavého na zdejích lokalitách byl zaznamenán 18.2.2001  1 ex. v dobì pøetrvávajících mrazù a minus 18°C (Stránský), 27.2.2000  1 ex. (Smolík), nejpozdìjí výskyt pak jetì 28. 11. 2000 
2 ex. (Bílek).
Území Jièínska je té dosti vyuívaným koridorem pøi jarní i podzimní
migraci jeøába. Zatímco na jaøe je zaznamenávám výskyt meních hejn (astný  Jièín, 11 ex., 1986; oltys  Bøezina, 7 ex., 2001; Stránský  Libáò, 9 ex.,
2003), na podzim bývají pozorovány i vìtí formace. Nejvyí poèet jeøábù
na Jièínsku byl pozorován 29. 10. 2001 pøi pøeletu pøímo nad Jièínem v poètu
150  200 ex. (oltys).
Vzhledem k rostoucímu poètu hnízdících párù i výskytu jednotlivých
párù v hnízdní dobì, jako i nehnízdících hejn na rùzných místech Èech nás
opravòuje k vyslovení domnìnky o osídlení dalích vhodných lokalit
v následujících letech jak ve východních Èechách, tak i jinde. Kadý jarní
výskyt jeøába popelavého by mìl být bedlivì sledován a lokality opakovanì provìøovány.

Souhrn
Hnízdìní jeøába popelavého (Grus grus) v ÈR bylo poprvé doloeno
v r. 1989 (KURKA 1991). Na Jièínsku (východní Èechy) je pøítomnost hnízdícího páru pozorována od zaèátku 90. let. Nález prvního hnízda pochází
vak a z r. 1998. V souèasné dobì hnízdí ve zmínìné oblasti 3  4 páry.
V èlánku jsou zmiòovány nìkteré poznatky o výskytu tohoto druhu na
Jièínsku a také o hnízdní bionomii místní populace jeøába popelavého.
Summary

Breeding of the Common Crane (Grus grus) in the Czech Republic was confirmed
for the first time in 1998 (KURKA 1991). One breeding pair has been observed in Jièín
region (eastern Bohemia) since the beginning of the 1990s. However, the first nest
was found in 1998. Today about 3  4 pairs breed in the region. The paper comprises
knowledge of occurrence of this species in Jièín region and of breeding biology of the
local population of the Common Crane.
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Zajímavé informace o jeøábech popelavých najdete té na tìchto internetových stránkách národních a evropské skupiny pro výzkum jeøába
popelavého: (nìmecká) www.kraniche.de, (védská) www.sofnet.org,
(evropská) www.ecwg.org. O migraci èeské populace jeøába popelavého lze
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