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Historie roz�íøení racka chechtavého

(Larus ridibundus) na Nymbursku

History of distribution of the Black-headed Gull (Larus ridibundus)
in Nymburk district (central Bohemia) during the 20th century

Lubor Urbánek
T.G.Masaryka 653, 570 01 Litomy�l

Úvod
Racek chechtavý patøí mezi ty ptaèí druhy, u kterých mù�eme zazname-

návat významná kolísání poèetnosti hnízdních populací. ��ASTNÝ
a BEJÈEK (1993) uvádìjí populaèní minimum pro Èeskou republiku 80 000
párù, maximum 150 000 párù, v letech 1973-77 200 000 � 350 000 párù. Popu-
laèní trend: mínus 2 (prudké ubývání poèetnosti, nejménì o 50%). HUDEC
a kol. (2000) øadí racka chechtavého mezi druhy, u kterých do�lo ve 20.
století nejdøíve ke zvý�ení a pozdìj�ímu sní�ení poèetnosti. Tento vývoj
pochopitelnì neunikl pozornosti a do�lo k rùzným pokusùm o zachycení
poèetnosti rackù, ve východních Èechách napø. ÈERNÝ (1996), URBÁ-
NEK (1996). Plo�né soupisy kolonií rackù se v�ak v Èechách podaøilo poøídit
jen lokálnì (SCHRÖPFER 1995, KLOUBEC & �VECOVÁ (1990), STRÁN-
SKÝ (2000). Pøedkládaná práce se zabývá soupisem hnízdního roz�íøení
tohoto druhu v okrese Nymburk.

Metodika
Práce shrnuje literární zprávy a vlastní pozorování o hnízdìní racka

chechtavého na Nymbursku senzu lato ve 20. století. Okres Nymburk je
chápán v �ir�ím slova smyslu, zahrnuty byly i vodní nádr�e le�ící v blízkosti
hranic � rybník Vlkavský, Vrbièkový nebo Hluboký u Chudíøe (o. Mladá
Boleslav � viz. vysvìtlení ní�e), usazovací nádr� cukrovaru Cerhenice
(o. Kolín), le�ící nedaleko obce Sokoleè a rybníky Pilský, Neèas a Zrcadlo.
První dva le�í hrázemi pøímo na hranici okresù Nymburk a Jièín, tøetí v jejich
blízkosti.

Vlastní výsledky jsou uvedeny od r. 1973 pro �ehuòský rybník, pro
období 1971 a� do souèasnosti z ostatního území (Dymokursko, Ro�ïalo-
vicko). Poèetnost rackù byla v naprosté vìt�inì pøípadù odhadována na
základì pøítomných jedincù, co� vede k urèitému podhodnocení (ale cf.
JIRSÍK 1945). Pouze v pøípadì malých kolonií byla sèítána pøímo hnízda.
Uvádìny jsou i hlavní zjevné pøíèiny zániku kolonií.

Literární prameny se zabývají prvními konkrétními údaji o koloniích rac-
kù a� po ucelenìj�í soupisy. Zde v�ak vzniká problém s pøesným urèením
nìkterých lokalit (zejména JIRSÍK l.c.).

Literární prameny
Prvním pøesným údajem o hnízdìní rackù chechtavých v popisovaném

území je zmínka HELLICHA (1906) o hnízdìní u �ehunì a Dymokur. V pøípadì
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�ehunì jde bez pochyby o �ehuòský rybník, u Dymokur je rybníkù více,
ale ke hnízdìní je vhodný pouze rybník Pustý, ostatní vìt�í rybníky (Komá-
rovský, Jakub) jsou sevøeny v lesních údolích a mají tudí� ménì rozvinutý
litorální porost. Existenci �ehuòské lokality dokládá dále KNÌ�OUREK
(1912) a zejména KOVÁØ (1912/13). Jak vyplývá z krou�kovacích zpráv, na
�ehuòském rybníku byli racci krou�kováni ji� v roce 1934 V. Èervinkou
(JIRSÍK 1936).

Prvním uceleným pøehledem je práce JIRSÍKOVA (1945), který uvádí
z okresu Nymburk 6 kolonií (rybníky �ehuòský, Buèice, Zrcadlo, Neèas,
Hasinský = podle JIRSÍKA Hasický u Opoèna-Ro�ïalovice a lokalita Lou-
èeò). Informaci o hnízdìní rackù v druhé polovinì padesátých let a poèát-
kem let �edesátých pøiná�í �ACHL (1963). Èásteènì mapuje území také
BENE� (1965).

Pøehled lokalit
Louèeò � 1 000 párù (JIRSÍK 1945), pravdìpodobnì se jedná o Vlkavský
rybník u stejnojmenné obce v okrese Mladá Boleslav, ostatní rybníky
v blízkosti Louèenì  jsou ménì vyhovující. Mohlo by se dále jednat o Vrbový
a Hluboký rybník u Chudíøe, malý Patøínský rybník nebo nìkterý z lesních
rybníkù, nejspí�e o Jivák. Pøesné urèení je dnes u� nemo�né.

Hrabanovská èernava u Lysé n.L. Hnízdní kolonie vznikla v dùsledku vze-
stupu hladiny spodní vody v roce 1968, v dùsledku poklesu v roce 1972 se
lokalita stala pøístupnou, místní obyvatelé vybírali z hnízd vejce, tak�e
vyhnízdilo jen nìkolik desítek párù (HUSÁKOVÁ et al. 1973). V letech 1973
� 1979 byly kontroly negativní a ani v souèasnosti pøes opìtovnì zvý�ený
stav vody  na lokalitì nehnízdí.

Pilský rybník � podle �ACHLA (1963) hnízdívalo zde a� 300 párù je�tì
v roce 1948. Pøíèinou zániku kolonie bylo pravdìpodobnì ne�etrné vyhr-
nutí rybníka. V�echny kontroly od roku 1971 do souèasnosti (2003) byly
negativní.

Hasinský rybník (také Novohasinský, Velký Hasinský) � kolonii o 200
párech zmiòuje JIRSÍK (l.c.). �ACHL (l.c.) uvádí, �e zde roku 1963 hnízdilo
�nìkolik málo párù�, BENE�  (1965) stav upøesòuje na 30 párù. Od roku 1971
do souèasnosti jsou v�echny kontroly negativní.

Buèice � �ACHL (l.c.) uvádí hnízdní stav z roku 1963 500 a mo�ná i více
párù, co� potvrzuje odhad BENE�E (l.c.): 750 párù. V roce 1965 zjistil BÁRTL
(1967) asi 1000 párù a dokonce 1500  párù pro roky 1966-68 (BÁRTL 1969).
V roce 1971 hnízdilo nejménì 200 párù ve dvou koloniích. První, vìt�í,
v severozápadní èásti rybníka v porostech zblochanu (Glyceria sp.) pøe-
cházejících v louku, druhá ve východní èásti rybníka a navazující na kolonii
na sousedním Lohovském rybníku. V roce 1972 hnízdilo je�tì nejménì 100
párù, od roku 1973 do souèasnosti nehnízdí. Pøíèinou zániku byl rozvoj
terestrických rákosin a dùsledek ukonèení periodického lokálního vyseká-
vání litorálních rákosin.
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Lohovský rybník � v letech 1971 a 1972 malá kolonie o 50 párech navazující
na men�í kolonii Buèice. Od roku 1973 do souèasnosti nehnízdí, pøíèiny
zániku stejné jako u pøedchozí lokality.

Zrcadlo � JIRSÍK (l.c.) uvádí hnízdní stav 200 párù, �ACHL (l.c) v roce 1963
500 a BENE� (l.c.) v tém�e roce 300 párù. V roce 1971 nehnízdil, 1972 hnízdi-
lo minimálnì 80 párù ve východní èásti rybníka, ale snù�ky byly vybrány.
V letech 1973 a� 1976 nehnízdil. Kolonie asi 100 párù v roce 1977 byla zlikvi-
dována sbìrem vajec. V roce 1978 byla men�í kolonie pod panelovou silnicí
ve východní èásti lokality a vìt�í, 330 párù, v západní èásti u obce Mlýnec.
V letech 1979 a� 1985 nehnízdil, v roce 1986 zde byla kolonie 400 párù. Od
roku 1990 zde hnízdìní nebylo zji�tìno (cf. STRÁNSKÝ 2000). Hlavními
pøíèinami kromì sbìru vajec bylo budování nových kachních farem
v místech hnízdi�� rackù a dále i omezení kosení rákosin.

Neèas � JIRSÍK (l.c.) uvádí hnízdìní 200 párù, BENE� (l.c.) odhaduje stav
v roce 1963 na 300 párù, v letech 1971 a 1972 zde hnízdilo 150 párù, v roce
1973 200 párù. Kolonie byla umístìna v porostech skøípince jezerního (Schoe-
noplectus lacustris) v severní èásti lokality a zanikla v dùsledku vyhrnutí
rybníka. Od roku 1974 do souèasnosti nehnízdí.

Horní (Na holi è. 3, Horní Holský) u Ro�ïalovic � nevelký mìlký rybník
s bohatým litorálem s pøevahou porostù zblochanu (Glyceria sp.), ideální
prostøedí pro racka chechtavého. �ádný z autorù star�ích soupisù zde hníz-
dìní neuvádí, v roce 1971 250 � 300 párù, 1972 300 � hnízda se snù�kami
vysekána vodní sekaèkou Esox, 1973 100 párù � hnízda opu�tìna, snù�ky
èásteènì vybrány a èásteènì vysekány podobnì jako v následujících letech,
1975 155 párù, 1976 hnízdí neúspì�nì pouze 4 páry, 1977 31 párù � vyseká-
na, 1978 a� 1984 nehnízdí, 1985 44 párù, vysekána, od roku 1986 kontroly
negativní, není vylouèeno zahnízdìní jednotlivých párù. V roce 2003 zjistil
JELÍNEK (in verb.) hnízdìní 1 páru.

Vra�da u Nouzova � patrnì novìj�í kolonie, v roce 1966-68 uvádí BÁRTL
(l.c.) 500 párù, v roce 1971 nehnízdil, 1972 300 párù, ale snù�ky byly vybrá-
ny, v letech 1973 a� 1975 nehnízdí, 1976 150 párù, 1977 200, 1978 35, od roku
1979 nehnízdí, východní èást rybníka, kde se hnízdi�tì rackù nacházelo,
byla vyhrnuta a následnì zarostla náletem døevin.

Pustý u Dymokur � jedna z nejstar�ích lokalit zmiòovaná u� roku 1906.
Kolonie se nacházela v malé zátoce na ji�ním bøehu rybníka, který je ote-
vøen do krajiny a kde se nacházelo nìkolik ostrùvkù, a men�í èást na tomté�
bøehu u pøítoku pod Jakubským rybníkem v porostech orobince. �ACHL
(1963) odhaduje stav na 500 párù, v roce 1965 300 párù (BÁRTL l.c.), pro
léta 1966-68 odhaduje BÁRTL (l.c.) stav na 500 párù. Poèetnost rackù
v jednotlivých letech znaènì kolísala v roce 1971 70 �100 párù, 1972 50,
1973 � 1975 500, 1976 1000, 1977 800, 1978 150, v letech 1979 a� 1981 nehníz-
dil, 1982 100 párù, 1983 a� 1984 300, 1985 250, od roku 1986 do roku 1994
kontroly negativní, v roce 1995 nìkolik desítek párù. Kolonie zanikla jednak
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úpravami bøehù rybníka (èást pod Jakubským rybníkem), jednak stárnutím
porostù a zarùstáním nesekaným rákosem v zátoce. Ji�ní bøeh také v rámci
sukcese obrostl døevinami.

Dlouhopolský � �ACHL (l.c.) zmiòuje existenci men�í kolonie pøed rokem
1963, která v�ak úpravami rybníka (rozumìj vyhrnutím) zmizela.

�ehuòský � jedna z nejstar�ích a také nejdéle sledovaných lokalit. JIRSÍK
(1945) uvádí hnízdní stav 3000 párù.  Umístìní kolonií pøed rokem 1953, kdy
byla rozloha rybníka definitivnì sní�ena a kdy do�lo k posledním úpravám
hráze, neznáme. Koncem 50. a poèátkem 60. let hnízdil racek jednak v lukách
pøi Cidlinì pod dvorem Korec (pùvodnì dno rybníka) a v Severní zátoce
v západní èásti lokality. Po vybagrování bøehù Cidliny pod Korcem poèát-
kem 70. let se racci usadili na ostrùvcích v ústí Cidliny, v roce 1984 vznikla
tøetí kolonie na ostrùvku v Severní zátoce, která zanikla v roce 1987. Od
roku 1992 hnízdí pouze na ostrùvcích v ústí Cidliny, proto�e v dùsledku
zru�ení rákosárny v Mìstci Králové pøestal být v Severní zátoce rákos ko-
sen (URBÁNEK et al. 1992). V letech 2000 a 2001 byla kolonie vystavena
silné predaci prasaty divokými, tak�e následujícího roku zahnízdily jednot-
livé páry roztrou�eny po hladinì Ji�ní zátoky. V dùsledku vlnobití v�ak a�
na jediné hnízdo byla v�echna rozplavena.V roce 2003 zùstala kolonie v ústí
opu�tìna a navíc zanikl nejnovìj�í ostrùvek, vzniklý v roce 1999. Pøehled
poèetního vývoje kolonií rackù chechtavých na lokalitì shrnuje tabulka è.1.

Cerhenice – kolonie vznikla koncem 60. let na usazovacích nádr�ích cerhe-
nického cukrovaru. Racci zde hnízdili na hrázkách v porostech kopøiv a jiných
nitrofilních rostlin, pozdìji i v porostech orobince (Typha sp.). V roce 1976
byl stav odhadnut na 450 párù, 1998 asi na 300-350.

Podìbrady � �ACHL (l.c.) uvádí podle sdìlení Koneèného velmi zajímavý
pøípad hnízdìní nìkolika párù rackù na Primátorských ostrovech na Labi
v Podìbradech v roce 1956.

Diskuse
Tabulka 2 zachycuje vývoj poèetnosti racka chechtavého od roku 1945,

kdy byl poøízen první systematický soupis hnízdi�� vèetnì odhadu poètu
hnízdících párù. Z uvedeného je zøejmé, �e k výraznému poklesu poèetnos-
ti do�lo ji� v 70. letech, tedy asi o 10 let døíve ne� uvádìjí pro ji�ní Èechy
KLOUBEC a �VECOVÁ (1990). Zde trval nárùst poèetnosti rackù a� do
roku 1980. Podobnou situaci uvádí pro západní Èechy SCHRÖPFER (1995),
i kdy� se opírá pøedev�ím o výsledky z Tachovska. Na ubývání rackù pou-
kazuje také STRÁNSKÝ (2000) z Jièínska, jeho data v�ak jsou z pozdìj�ího
období a� od roku 1983. ��ASTNÝ a kol. (1996) uvádí, �e k poklesu o více
ne� 50% do�lo v období mezi prvním a druhým mapováním hnízdního roz-
�íøení ptákù v ÈR, tedy mezi roky 1977 a 1985.

Pøíèiny drastického poklesu a� úplného vymizení v rámci jednoho okre-
su je velmi tì�ké objektivnì stanovit (zcela chybí parazitární vy�etøení,
nebyl prokázán botulismus, tøeba�e v nìkterých letech mohl výraznì po-
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èetnost rackù ovlivnit a nejsou zøejmé souvislosti o ostatním území vý-
chodních a støedních Èech). Zdá se, �e významným faktorem byla lidská
èinnost: vyhrnování nebo bagrování bøehù rybníkù, zarùstání v dùsledku
omezení hospodaøení v okolí rybníkù, likvidace hnízd vysekáváním a po-
mìrnì velmi roz�íøený sbìr vajec.

Souhrn
V prùbìhu 20. století bylo v okrese Nymburk a v blízkém okolí zji�tìno

celkem 15 hnízdních lokalit racka chechtavého. A� na jednu (Horní rybník
u Ro�ïalovic), kde v roce 2003 hnízdil 1 pár, tento druh jako hnízdiè vymizel
(Tab. 2). Pøíèinami vymizení jsou zejména úpravy rybníkù (vyhrnutí a tím
zabránìní obnovy litorálu), omezení kosení litorálních rákosin, netlumený
rozvoj terestrických rákosin, sukcese, sbìr vajec, vysekávání hnízd spolu
s porosty bìhem doby hnízdìní a predace (zejména èernou zvìøí).

Summary
During the 20th century, in total 15 breeding localities of the Black-headed Gull

were found in Nymburk district and its close vicinity. However, this species ceased to
breed almost completely in that area (only one pair bred on Horní Pond near Ro�ïa-
lovice town in 2003) (Tab. 2). Causes of the present state are as follows: landscaping
of ponds and subsequent restriction of litorral regeneration, restriction of litorral reed
beds cutting, unrestrained growth of terrestrial reed beds, succession, eggs collection,
cutting of nests together with the growths during breeding season and predation (espe-
cially by wild boars).
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Tab. 1: Pøehled poèetnosti racka chechtavého na �ehuòském rybníku
v letech 1961 � 2003.

Tab. 1: Abundance of the Black-headed Gull on �ehuòský Pond during 1961 � 2003.

Rok/Year
Poèet párù/

Number of pairs
Poznámka/Note

1961-1967 1000-3000
BÁRTL (1967,1969), BENEŠ (1965), ŠACHL (1963),
ŠACHL in ŠTÌPÁNKOVÁ (1974)

1968 2000-2500 BÁRTL (1969), ŠACHL (1.c.)

1969 1000 ŠACHL (1.c.)

1970 1250 ŠACHL (1.c.)

1971-1972 1000-2000 ŠACHL (1.c.), BÁRTL (in verb.)

1973 500

1974 1000 ŠTÌPÁNKOVÁ (1.c.)

1975 1600

1976 1400-1750

1977 800

1978 850

1979 3000

1980 1200

1981 650

1982 1600

1983 800

1984-1985 1000 3 kolonie

1986 1100-1200 3 kolonie

1987-1989 100-400

1990 400-500

1991 900 2 kolonie

1992 800 jediná kolonie v ústí

1993 600

1994-1995 350 2 kolonie v ústí

1996 230

1997 550 18 hnízd mimo kolonie v Ji�ní zátoce

1998 430 15 hnízd mimo kolonie

1999 400

2000 500

2001 150

2002 1 nìkolik hnízd mimo ostrùvky

2003 0
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Tab. 2: Poèetnost racka chechtavého na Nymbursku v druhé polovinì
20. století.

Tab. 2: Abundance of the Black-headed Gull in Nymburk district during the 2nd half of
the 20th century.

Rok/Year 1945 1963 1973 1983 2003

Poèet kolonií/
Number of colonies

6 6 4 2 0

Poèet párù/
Number of pairs

4800 4880 1300 1100 1


