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Slavík modráèek støedoevropský (Luscinia svecica

cyanecula) zahnízdil na rybníku Sopøeè u Pardubic

The Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) bred on Sopøeè Pond
near Pardubice town

Franti�ek �tancl
533 43 Rohovládova Bìlá, èp. 81

Úvod
Od 70. let minulého století v Èechách prokazatelnì hnízdí dva poddruhy

slavíka modráèka. Slavík modráèek støedoevropský (Luscinia svecica
cyanecula), vyznaèující se bílou hvìzdou uprostøed modrého pole na hru-
di, se stal bìhem posledních 30 let pravidelným hnízdièem na mokøadních
lokalitách v ji�ních a západních Èechách a zaèíná expandovat i do dal�ích
oblastí (napø. KVEREK 1992, LEMBERK 1997, ��ASTNÝ et al. 1997,
HORÁK & HARANT 2001). Slavík modráèek tundrový (Luscinia svecica
svecica), který má oran�ovou hvìzdu uprostøed modrého pole na hrudi,
v nehojném poètu hnízdí v oblastech krkono�ských vrcholových ra�eli-
ni�� (MILES 1978, CHUTNÝ 1991, 1996).

Materiál a metodika
Rybník Sopøeè (50° 05�N, 15° 34�E) se nachází 5 km od mìsta Pøelouè ve

východních Èechách. Rozlohou 86 ha patøí mezi nejvìt�í v oblasti. Rybník
obtéká strouha, porostlá hustým rákosím a ostrùvky køovin. Døíve se táhl
pøi okrajích a� 80 m �iroký pruh rákosin bez køovin a stromù. Po jeho nedáv-
ném odbahnìní a vyhrnutí byly rákosiny zredukovány na 1 � 30 m �iroké
pásy a na vyhrnutých deponiích vyrostly porosty køovin (bez èerný, vrba,
svída, �ípek). Tím se zmìnil nejen ráz rybníka, ale i hnízdící a protahující
avifauny.

Ptactvo je na této lokalitì dlouhodobì sledováno od roku 1945 (�TANCL
1968 a,b). V roce 2002 byla lokalita pravidelnì nav�tìvována od bøezna
(v èervnu a èervenci pøibli�nì jednou za týden) a na obtékající strouze
a v rákosí pøi okrajích rybníka byl provádìn odchyt ptákù pomocí nárazo-
vých sítí.

Výsledky a diskuse
Aèkoliv byly na rybníku Sopøeè ji� døíve pravidelnì zaznamenány oba

poddruhy slavíka modráèka v prùbìhu jarního i podzimního tahu (�TANCL
1968 a,b), do roku 2002 nebylo prokázáno, �e by zde nìkterý pár zahnízdil.
První mo�nost hnízdìní modráèkù naznaèil 4.8.1999 odchyt mladého ptáka
na 2 km vzdáleném rybníku Stra�ovském. Tento pták byl na stejném místì
kontrolován i 23.8.1999.

Výrazná zmìna ve výskytu slavíka modráèka støedoevropského bìhem
hnízdního období nastala v roce 2002. Dne 29.3. byl v podveèer na strouze
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obtékající rybník odchycen a okrou�kován adultní samec. Tento pták byl
potom na stejném místì postupnì kontrolován je�tì 1.8. a 18.7. Od 30.6. byli
v rákosinách okolo strouhy pozorováni dal�í modráèci, zøejmì mladí ptáci
vyvedení z hnízda. Tato domnìnka byla 5.7. potvrzena odchytem mládìte
v kropenatém �atì s nedorostlým ocasem (�at mladých ptákù krátce po
vyvedení) a pelichající adultní samice. Dal�í mláïata byla na lokalitì od-
chycena 26.7. (tøi jedinci) a po jednom mládìti 31.7. a 7.8.

Kromì toho byl 5.7.2002 na lokalitì Sopøeè kontrolován i adultní samec
slavíka modráèka støedoevropského, který byl 9.7.2001 krou�kován jako
mladý pták v 7 km vzdálené SPR Bohdaneè. Je pravdìpodobné, �e tento
pták pocházel z úspì�ného hnízdìní na Bohdanèi (viz LEMBERK 1997) a ke
hnízdìní pøesídlil na nedaleký rybník Sopøeè.

Dal�í zajímavostí byl také 12.7.2002 kontrolní odchyt adultního samce
slavíka modráèka støedoevropského, který byl 2.8.1996 krou�kován jako
mládì na hnízdi�ti v Plané nad Lu�nicí. Tento pták bìhem 6 let pøesídlil na
vzdálenost 101 km.

Z uvedených údajù o poètech odchycených dospìlcù a mláïat v hnízd-
ním a pohnízdním období 2002 na lokalitì Sopøeè se dá pøedpokládat, �e zde
vyhnízdily minimálnì jeden a� dva páry slavíka modráèka støedoevropské-
ho. Rybník Sopøeè se tak pøiøazuje k dal�ím z roz�iøující se øady známých
hnízdi�� tohoto druhu v Èechách.

Souhrn
Pøíspìvek shrnuje údaje o odchytu slavíka modráèka støedoevropské-

ho (Luscinia svecica cyanecula) na rybníku Sopøeè u Pardubic (50° 05�N,
15° 34�E) ve východních Èechách v roce 2002. Bìhem hnízdního a pohnízd-
ního období zde byli odchyceni tøi adultní samci, jedna adultní samice a �est
tohoroèních mláïat v �atu mladých s nedorostlým ocasem. Na základì
odchytových dat se dá pøedpokládat, �e zde vyhnízdily minimálnì jeden a�
dva páry slavíka modráèka støedoevropského.

Summary
The paper summarises data of the Bluethroat (Luscinia cyanecula) catch on

Sopøeè Pond near Pardubice town (50° 05�N, 15° 34�E, eastern Bohemia) in 2002.
During the breeding and post-breeding seasons three adult males, one adult female and
six young in juvenile plumage with not fully-grown tail feathers were caught. On a basis
of the catching data the author assumes that at least one or two pairs of the Bluethroat
bred in the locality in 2002.
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