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Úvod
Volavka popelavá (Ardea cinerea L.) je druhem s palearktickým ty-

pem roz�íøení. Na na�em území se vyskytuje celoroènì v hojném poètu,
který zahrnuje hnízdní populaci v koloniích, pohnízdní potulky s charak-
teristickou radiaèní disperzí a zimující ptáky ze severských zemí. Hnízd-
ní výskyt na na�em území je excentricky soustøedìn hlavnì na rybniènaté
pánve ji�ních Èech a ji�ní Moravy. Hnízdi�tì v ostatních regionech jsou
více izolovaná a difúznì rozptýlená (HUDEC 1994).

Hnízdìní volavky popelavé ve východních Èechách
V oblasti severovýchodních Èech jsou známy pouze tøi nedávno

vzniklé hnízdní kolonie. Poèátkem 90. let 20. stol. vznikla na rybníce
Krèský u Mìstce Králové ve Støedoèeském kraji, èítající v souèasnosti 50
postavených hnízd, z nich� je 20 � 25 ka�doroènì obsazovaných (�OL-
TYS 2004). Od roku 1996 (POTÙÈEK 1996) existuje hnízdní kolonie
volavek popelavých v NPR Bohdaneèský rybník v Pardubickém kraji,
jen� v roce 2000 sestávala z 16 hnízd (ÈESÁK 2001), dnes dosahuje a�
40 párù. Od roku 1992 hnízdí volavka popelavá v okolí Pøíhraz v Èeském
ráji (BROULÍK in MRKÁÈEK 2000). Tato kolonie èítala v roce 1996 ji�
20 hnízd (MRKÁÈEK 2000). V roce 2004 bylo v této kolonii obsazeno
dokonce 90 hnízd, v roce 2005 poèet poklesl na 70 hnízd (JASSO in
verb.) Na nìkterých dal�ích lokalitách byly zaznamenány pokusy o za-
hnízdìní, o jejich� úspì�nosti není nic známo, napø. kopidlenská obora
koncem 90. let min. století (SMOLÍK in verb.). Ostru�enské rybníky
v polovinì 90. let min. století (�oltys). Zmínìná lokalita je novým dosud
nepopsaným hnízdi�tìm volavky popelavé.

Volavka popelavá staví hnízda v na�ich podmínkách témìø výluènì
na stromech, a� ji� listnatých (topoly, duby, jasany, vrby), nebo jehlièna-
tých (smrky, borovice). Hnízda jsou umístìna ve znaèné vý�i vìt�inou
pøesahující 20 m, v nìkterých pøípadech a� 35,5 m (HUDEC 1994).

Øada ojedinìlých hnízdìní byla v�ak zaznamenána na pozoruhod-
ných hnízdních podlo�kách. V na�ich podmínkách byla zaznamenána
hnízdìní v rákosí (POLÁÈEK in ��ASTNÝ 1996), v orobinci (BENDA in
��ASTNÝ 1996), ve skøípinci (HÁÈEK in ��ASTNÝ 1996), v zatopených
vrbových keøích (�EBELA, VONDRÁÈEK & BENDA in ��ASTNÝ 1996),
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na døevìné konstrukci v orobincovém porostu (PICHLÍK & PUDIL 2000),
na mysliveckém posedu (ÈESÁK 2001).

Hnízda volavek popelavých v rákosí jsou známa pøedev�ím ze sou-
sedního Nìmecka (DIEL 2002), Polska (CZAPULAK & ADAMSKI 2002),
Velké Británii (MOSS 2002) a bì�nì v zemích mediteránní oblasti. Hníz-
dìní v porostu rákosí jsme zaznamenali na rybníce Temník u Hoøic
v Podkrkono�í.

Charakteristika lokality
Rybník Temník (15,41 ha) se nachází v nadmoøské vý�ce 250 m. Cel-

kový bøehový porost rybníka tvoøí travnatý bøeh (64 %), litorální porosty
(26 %) a køoviny (10 %, vrba jíva). Z litorálních porostù je nejvíce zastou-
pen orobinec (65 %), dále rákosí 25 % a zbytek 10 % pøipadá na pobøe�ní
litorál ni��ího vegetaèního pásma. Z celkové plochy bezprostøedního okolí
rybníka reprezentují pole (jeèmen) ze 65 %, stromoøadí bøehù (topoly),
listnatý les a køoviny zaujímají podíl 35 %. Hloubka vody se bìhem
hnízdní sezóny pohybovala mezi 80 a� 105 cm a prùhlednost vody do 20
cm.

Prùbìh hnízdìní
Dne 27.3.2005 druhý z autorù pozoroval námluvy a projevy toku 5

párù volavek v rákosových porostech. O nìkolik dní pozdìji první autor
zaznamenal obdobné chování: 2.4.2005 na rybníce pozoroval nìkolik
exempláøù, kteøí pøi vypla�ení velmi neochotnì odlétali z rákosových
porostù rybníka. Nìkteré volavky dokonce ve vzdálenìj�ích èástech rá-
kosin èi na stromech nezvykle setrvávaly na stanovi�ti. V tuto dobu se
hnízdìní volavek nacházelo teprve v poèáteèních fázích inkubace, co� je
o nìkolik týdnù pozdìji ne� u jiných hnízdi��, napø. v ji�ních Èechách
(HÙLKA in verb.).

Pøi dal�ích kontrolách lokality dne 24.4.2005, 2.5 a 3.5.2005 jsme
vizuálnì zjistili 7 postavených hnízd volavky popelavé na stolièkách
rákosu a orobince. Jedno hnízdo bylo umístìno ve vzdálenosti 10 m od
západního bøehu rybníka, ostatní se nacházela v podstatnì vìt�í vzdále-
nosti, obvykle alespoò 30 m od bøehu. Nejbli��í vzdálenost dvou soused-
ních hnízd byla asi 3 m. Hnízda byla postavena ze suchých vìtvièek
listnatých stromù rostoucích v okolních lesích (jasan, topol, dub, ol�e,
osika) na podkladì z orobincového materiálu.

Pøi podrobnìj�ím prùzkumu dne 26.5.2005 jsme nakonec potvrdili
pøítomnost 10 hnízd v rùzných stupních vývoje, ve 3 hnízdech se nachá-
zela je�tì vejce. Celkem jsme okrou�kovali 26 mláïat na 8 hnízdech,
v prùmìru 3 mláïata na 1 hnízdo. O této skuteènosti byl informován ma-
jitel i nájemce rybníka, aby se pøede�lo ne�ádoucím zásahùm do hnízdi�-
tì v hnízdní dobì. Zajímavou skuteènost jsme nalezli na 1 hnízdì, kde
jeden rodiè byl adultní a druhý immaturní jedinec, co� je u volavky pope-
lavé velmi pozoruhodný jev. Rozmìry 10 mìøených hnízd dosahovaly
tìchto prùmìrných hodnot: délka 100 cm, �íøka 86 cm, vý�ka okraje hníz-
da nad hladinou 40 cm, vnitøní prùmìr hnízda 60 cm a hnízdní kotlinka
10 cm.



97

ISBN 80-86046-82-6

Poslední kontrola dne 19.8.2005 pøinesla pøíznivé výsledky, ze kte-
rých usuzujeme, �e hnízdìní bylo úspì�né: pozorovali jsme 37 mladých
volavek, které se pøes den zdr�ovaly na pøilehlých polích a nocovaly na
vytvoøených orobincových stolièkách ze zbytkù hnízd i dále v pozdní
sezónì.

Závìr
Je zøejmé, �e druh, jakým je volavka popelavá, nachází v této oblasti

pøíznivé podmínky ohlednì potravní nabídky, ménì pak ji� co se týká
hnízdního habitatu. Jeho pøizpùsobivost dokládá i vznik zmínìného hníz-
di�tì v rákosí, které je svou velikostí (10 obsazených hnízd) v na�ich
podmínkách ojedinìlé. Otázka, zda-li se v�ak jedná o kolonialitu nebo
izolované teritoriální páry, zùstává stále nedoøe�ena a bude pøedmìtem
dal�ího výzkumu. Zajímavé bude i sledování osudu tìchto volavek
v dal�ích letech.

Summary
The Grey Heron (Ardea cinerea L.) usually breeds in colonies high in the trees.

However, breeding in reedbeds was recorded in central and southern Europe in many
cases. In 2005, 10 pairs of the Grey Heron were found breeding in reed growths of the
Temník pond in Jièín region. The habitat of the site is very heterogeneous with a large
area of woodland, shrubs and littoral zones. However, the herons bred on the reed
banks or islands exclusively. In total, 26 young were ringed. Later, after the fledging,
37 young herons were recorded, which indicates that breeding was successful. One
question remains, however: formed those breeding herons a real colony or were they
just solitary territorial pairs? There have to be more research done on this subject.
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