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Výskyt vzácnìj�ích druhù lindu�ek v NPR
�ehuòský rybník

Occurrence of rare Pipit species in the Nature Preserve
�ehuòský pond
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K ménì bì�ným druhùm lindu�ek, které se vyskytují v NPR �ehuò-
ský rybník, patøí lindu�ka úhorní (Anthus campestris), lindu�ka horská
(Anthus spinoletta) a lindu�ka rudokrká (Anthus cervinus). Za více ne�
120 let ornitologického sledování lokality byly tyto druhy zji�tìny a�
v 80., resp. 90. letech minulého století.

Lindu�ka úhorní (Anthus campestris)
Byla zji�tìna pouze jednou: 03.09.1994 pozoroval 1 ex. na náspu

�eleznièní tratì Velký Osek � Hradec Králové na severním bøehu rybníka
M. JELÍNEK.

Tento druh ve støedním Polabí døíve hnízdil. Z 30. let minulého století
je uvádìna lokalita Milovice (vojenský újezd), v období II. svìtové vál-
ky Lysá nad Labem nedaleko Milovic a koneènì z 80. let Starý Kolín
(HUDEC et. al. 1983). Pøesto�e se lindu�ka úhorní dobøe pøizpùsobila
prostøedí výsypek hnìdouhelných dolù v severních Èechách, dochází stále
k poklesu hnízdních stavù tohoto druhu. ��ASTNÝ & BEJÈEK (in litt.)
pro rok 1989 uvádìjí 40 � 80 hnízdních párù, populaèní trend -2, k roku
2000 dal�í pokles o 25 % (30 � 60 párù, populaèní trend -1). Datum
pozorování spadá do období nejèastìj�ího podzimního výskytu u nás, t.j.
pøelom srpna a záøí.

Lindu�ka horská (Anthus spinoletta)
U nás patøí k druhùm se stále klesajícím trendem poèetnosti. ��AST-

NÝ & BEJÈEK (l.c.) uvádìjí k roku 1989 260 � 380 párù, trend 0. K roku
2000 110 � 150 párù, trend -2. Tento druh dosahuje v ÈR severní hranice
svého areálu, prùtah je tudí� jen málo patrný. V ní�inách støedního Polabí
nebyl tento druh dosud uvádìn. V NPR �ehuòský rybník byla zji�tìna
celkem 11 x, z toho dvakrát na jarním tahu:

27.03.1983 hejno 30 ex. v Severní zátoce (URBÁNEK)
14.10.1995 1 ex. (JELÍNEK, URBÁNEK)
24.10.1997 3 ex. (JELÍNEK)
11.04.1998 5 ex. v hejnu lindu�ek luèních (Anthus pratensis) (URBÁNEK,

VYSKOÈIL)
05.10.2001 2 ex. nocující v rákosí Severní zátoky � 1 ex. chycen (JELÍNEK)
06.10.2001 2 ex. (JELÍNEK)
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11.11.2003 3 ex. (JELÍNEK)
13.10.2004 24 ex. na bahnech vypu�tìného rybníka v Severní zátoce

(JELÍNEK)
15.10.2004 8 ex. tamté� (URBÁNEK)
16.10.2004 13 ex. tamté� (URBÁNEK)
14.11.2005 3 ex. (URBÁNEK, VYSKOÈIL)
V�echna pozorování spadají do Severní zátoky a vìt�inou byly lin-

du�ky pozorovány na bahnech vypu�tìného rybníka, na �tìrkových nebo
písèitých plochách, ménì èasto na obna�ených bahnech pøi okraji litorál-
ních porostù (mimo jarní pozorování a záznam ze 14.11.2005, kdy byly
zji�tìny v lukách poblí� zóny terestrických rákosin). Pozoruhodná je také
poèetnost protahujících lindu�ek. HUDEC et al. (l.c.) uvádí pozorování
jednotlivých kusù nebo hejnka do 15 ex.

Lindu�ka rudokrká (Anthus cervinus)
Bývá pova�ována za jeden z nejvzácnìj�ích druhù lindu�ek, av�ak

pravidelnì protahující územím ÈR. Pravidelný výskyt je v�ak zále�itostí
posledních cca 40 let. JIRSÍK (1955) ji pova�uje za velmi vzácného za-
toulance, ale ji� HÁJEK (1973) zmiòuje pøibývání pozorování. V NPR
�ehuòský rybník byla dosud zasti�ena devìtkrát, z èeho� 6 ptákù bylo
odchyceno. Èastìj�í je na jarním tahu, pozorování z 21. øíjna patøí mezi
nejpozdìj�í zasti�ení v ÈR.

Pøehled pozorování:
07.05.1997 2 ex. chyceny v Severní zátoce (JELÍNEK)
21.10.1997 4 ex. pozorovány v Severní zátoce (JELÍNEK)
06.05.1998 2 ex. v Severní zátoce, 1 chycen (URBÁNEK)
08.05.1998 dal�í ex. chycen tamté� (URBÁNEK)
09.05.1998 dal�í ex. chycen tamté� (VYSKOÈIL)
10.10.1998 1 ex. pozorován (JELÍNEK)
02.05.2001 1 ex. pozorován (JELÍNEK)
31.08.2004 1 ex. pozorován (JELÍNEK)
02.05.2005 1 ex. chycen, 6 ex. pozorováno v Severní zátoce (JELÍNEK)
V�echny lindu�ky byly opìt zasti�eny v travnatých porostech Sever-

ní zátoky nebo na prùsecích pro pravidelný odchyt rákosinových druhù
ptákù v kvìtnu a srpnu. Obna�ená bahna odchytových prùsekù byla také
místem, kde docházelo k odchytu lindu�ek. Zajímavé je, �e se vìt�inou
jednalo o odpolední hodiny za velkých veder, kdy pohyb ostatních ptákù
v rákosinách byl minimální. Dùvodem je skuteènost, �e lindu�ky rudokr-
ké (a podle denní doby odchytu snad i lindu�ky luèní a lesní) nav�tìvují
prùseky pro hojný výskyt malých vodních pl�ù, jejich� vyhledávání ve
stinných místech za odpoledního �áru je zøejmì snaz�í, ne� v dobì zastí-
nìní prùsekù, kdy se mohou mìkký�i rozptýlit na vìt�í plo�e. Je dokonce
popisována schopnost lindu�ek rozbíjet ulity pl�ù po zpùsobu drozdù
(CRAMP & SIMMONS 1998). Nejèastìji vyhledávanými pl�i jsou
jantarky (Succineidae) s velkým tìlem, tì�ko zata�itelným do tenkostìn-
né, prùsvitné ulity. Pojídání rozdrcených skoøápek pak pomáhá ke krytí
spotøeby vápníku.
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Summary
Several rare Pipit species were observed in the Nature Preserve �ehuòský pond.

One Tawny Pipit was observed on 3rd September 1994. The Water Pipit was observed
in this locality 11 times, in total 94 individuals,9 times in autumn and 2 times in spring.
The biggest flock run up to 30 individuals. The Red-throated Pipit was observed 9
times (6 times in spring and 3 times in autumn), in total 19 individuals.
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