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ZVÍŘATA CHOVANÁ V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM K 31. 12. 2018
CAPACITY OF ANIMALS AT THE USTI NAD LABEM ZOO BY 31. 12.2018

Druhů 
Species

Jedinců 
Specimens

Savci Mammalia 69 277
Ptáci Aves 48 143
Plazi Reptilia 48 162
Obojživelníci Amphibia 14 101
Ryby Pisces 44 555
Paryby Chondrichthyes 1 9
Bezobratlí Invertebrata 4 35
Celkem Total 228 1282

SEZNAM OHROŽENÝCH DRUHŮ
LIST OF THE ENDANGERED SPECIES

Savci (Mammalia)
anoa nížinný Bubalus depressicornis EEP, ISB, RDB=EN, 

CITES=I
2.1

antilopa jelení Antilope cervicapra RDB=LC 1.3.1
dikobraz srstnatonosý Hystrix indica RDB=LC 1.0.1
gepard štíhlý Acinonyx jubatus EEP, ISB, RDB=VU, 

CITES=I
1.1

gibon bělolící Nomascus leucogenys EEP, RDB=CR, CITES=I 1.3.1
guanako Lama guanicoe RDB=LC 1.2
gueréza pláštíková Colobus guereza 

caudatus
ESB, RDB=LC 5.3.1

hulman jávský Trachypithecus auratus RDB=VU 4.3
hulman stříbrný Trachypithecus cristatus RDB=NT 0.1
chvostan bělolící Pithecia pithecia EEP, RDB=LC 2.1
irbis Panthera uncia EEP, ISB, RDB=EN, 

CITES=I
1.0

jelen bělohubý Cervus albirostris ESB, RDB=VU 3.6
kabar pižmový Moschus moschiferus RDB=VU, CITES=I 1.0
kaloň pobřežní Pteropus hypomelanus RDB=LC 2.2
kočka slaništní Leopardus geoffroyi EEP, RDB=LC, CITES=I 2.1
kočkodan – hybrid Cercopithecus mitis x 

albogularis
RDB=LC 0.1

kočkodan bělohrdlý Cercopithecus 
albogularis

RDB=LC 1.0

kočkodan Brazzův Cercopithecus neglectus EEP, RDB=LC 3.2

Kuskus medvědí (Ailurops ursinus), nový druh v zoo

Bear Cuscus (Ailurops ursinus), a new species at the zoo

Tygr malajský (Panthera tigris jacksoni), nový samec Bulan

Malayan Tiger (Panthera tigris jacksoni), the new male Bulan
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kosman zakrslý Callithrix pygmaea 
niveiventris

RDB=LC 1.0

kotul veverovitý Saimiri sciureus EEP, RDB=LC 4.0
kuandu obecný Coendou prehensilis ESB, RDB=LC 1.0
kuskus medvědí Ailurops ursinus RDB = VU 1.1
lemur kata Lemur catta ESB, RDB=EN, CITES=I 2.10
lenochod dvouprstý Choloepus didactylus ESB, RDB=LC 2.3.3
lev konžský Panthera leo 

bleyenberghi
RDB=VU 1.1

levhart mandžuský Panthera pardus 
orientalis

EEP, ISB, RDB=CR, 
CITES=I

1.1

levhart obláčkový Pardofelis nebulosa EEP, ISB, RDB=VU, 
CITES=I

1.1

lvíček zlatý Leontopithecus rosalia EEP, ISB, RDB=EN, 
CITES=I

2.0

makak kápový Macaca radiata RDB=LC 3.3
mandril Mandrillus sphinx EEP, RDB=VU, CITES=I 6.5.1
medvěd malajský Helarctos malayanus ESB, RDB=VU, CITES=I 1.2
morče uruguayské Cavia magna RDB=LC 1.1.2
muntžak malý Muntiacus reevesi RDB=LC 1.3.1
nilgau Boselaphus 

tragocamelus
RDB=LC 1.3

nosál bělohubý Nasua narica RDB=LC 1.1
nosorožec tuponosý jižní Ceratotherium simum 

simum
EEP, ISB, RDB=NT 0.1

orangutan – hybrid Pongo pygmaeus x abelii RDB=CR, CITES=I 1.0
orangutan bornejský Pongo pygmaeus EEP, ISB, RDB=CR, 

CITES=I
0.2

osel somálský Equus africanus 
somalicus

EEP, ISB, RDB=CR, 
CITES=I

2.3

panda červená Ailurus fulgens fulgens EEP, ISB, RDB=EN, 
CITES=I

1.0

pekari páskovaný Pecari tajacu RDB=LC 0.3
rosomák sibiřský Gulo gulo sibirica EEP, RDB=LC 1.1
serau japonský Capricornis crispus ISB, RDB=LC 0.0
sika vietnamský Cervus nippon pseudaxis EEP, ISB, RDB=LC 4.13
slon indický Elephas maximus 

bengalensis
EEP, RDB=EN, CITES=I 0.2

surikata Suricata suricatta RDB=LC 4.5
šakal čabrakový Canis mesomelas RDB=LC 2.1
tamarín bělohubý Saguinus labiatus ESB, RDB=LC 2.2
tamarín pinčí Saguinus oedipus EEP, ISB, RDB=CR, 

CITES=I
0.2

tamarín žlutoruký Saguinus midas ESB, RDB=LC 2.0

tana severní Tupaia belangeri RDB=LC 1.1
tapír čabrakový Tapirus indicus EEP, ISB, RDB=EN, 

CITES=I
1.0

tuleň obecný Phoca vitulina RDB=LC 1.1
tygr malajský Panthera tigris jacksonii ISB, RDB=CR, CITES=I 0.1
vari černobílý Varecia variegata EEP, ISB, RDB=CR, 

CITES=I
3.0

velemyš obláčková Phloeomys pallidus ESB, RDB=LC 1.1
vlk hřivnatý Chrysocyon brachyurus EEP, ISB, RDB=NT 0.1
voduška červená Kobus leche kafuensis ESB, RDB=VU 1.3
voduška jelenovitá Kobus ellipsiprymnus 

defassa
RDB=NT 2.3

vydra malá Aonyx cinerea ISB, RDB=VU 1.1
zebra Hartmannové Equus zebra hartmannae EEP, ISB, RDB=VU 5.11
žirafa Rothschildova Giraffa camelopardalis 

camelopardalis
EEP, RDB=VU 2.3

Ptáci (Aves)
amazoňan modročelý Amazona aestiva RDB=LC 0.0
ara arakanga Ara macao RDB=LC, CITES=I 1.0
ara ararauna Ara ararauna RDB=LC 1.1
ara červenouchý Ara rubrogenys EEP, RDB=EN, CITES=I 1.1
ara hyacintový Anodorhynchus 

hyacinthinus
EEP, RDB=VU, CITES=I 1.1

ara kaninda Ara glaucogularis EEP, ISB, RDB=CR, 
CITES=I

1.1

ara vojenský Ara militaris RDB=VU, CITES=I 1.1
ara vojenský Ara militaris mexicana ESB, RDB=VU, CITES=I 1.1
ara zelený Ara ambigua EEP, ISB, RDB=EN, 

CITES=I
1.1

banánovec obecný Musophaga violacea ESB, RDB=LC 1.1
berneška rudokrká Branta ruficollis RDB=LC 2.1.1
čejka australská Vanellus miles RDB=LC 1.0
čírka dvouskvrnná Anas formosa RDB=LC 0.1
čírka hottentotská Anas hottentota RDB=LC 1.0
čírka kropenatá Anas versicolor RDB=LC 0.0
emu hnědý Dromaius 

novaehollandiae
RDB=LC 1.1

holub chocholatý Ocyphaps lophotes RDB=LC 0.1
husička vdovka Dendrocygna viduata RDB=LC 0.3
jeřáb mandžuský Grus japonensis EEP, ISB, RDB=EN, 

CITES=I
1.1

kachnička mandarinská Aix galericulata RDB=LC 1.1.1
kachnička šedoboká Callonetta leucophrys RDB=LC 1.1



FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS 2018

1110

TOMUS 43

kakadu molucký Cacatua  
moluccensis

EEP, RDB=VU, CITES=I 1.0

kakadu palmový Probosciger aterrimus EEP, RDB=LC, CITES=I 2.2
korunáč vějířový Goura victoria ESB, RDB=NT 1.1
křepelka korunkatá Rollulus rouloul RDB=NT 1.0
lori zelenoocasý Lorius chlorocercus RDB=LC 1.1
loskuták posvátný Gracula religiosa RDB=LC 0.1
majna Rothschildova Leucopsar  

rothschildi
EEP, RDB=CR, CITES=I 2.2

morčák bílý Mergus albellus RDB=LC 2.1
nandu pampový Rhea americana RDB=NT 1.3
papoušek senegalský Poicephalus senegalus RDB=LC 1.0
papoušek vlnkovaný Melopsittacus undulatus RDB=LC 0.0.15
páv korunkatý Pavo cristatus RDB=LC 0.0
polák malý Aythya nyroca CROH=KOH, RDB=NT 6.3
puštík bělavý pobaltský Strix uralensis liturata CROH=KOH, RDB=LC 1.0
raroh velký Falco cherrug CROH=KOH, RDB=EN 1.1
rýžovník šedý Padda oryzivora RDB=VU 0.0.2
sojkovec lesní Ianthocincla ocellata 

artemisiae
RDB=LC 0.0

sova pálená Tyto alba CROH=SOH, RDB=LC 1.1
sovice sněžní Nyctea scandiaca RDB=LC 2.2
sup himálajský Gyps himalayensis RDB=NT 1.1
sýček obecný Athene noctua CROH=SOH, RDB=LC 1.1
špaček holohlavý Sarcops calvus RDB=LC 0.0
tučňák brýlový Spheniscus demersus EEP, RDB=EN 8.8
výr velký Bubo bubo CROH=OH, RDB=LC 1.1
zoborožec vrásčitý Aceros corrugatus EEP, RDB=NT 4.3
žako šedý Psittacus erithacus RDB=EN, CITES=I 1.1.2

Plazi (Reptilia)
aligátor americký Alligator mississippiensis RDB=LC 1.1
bazilišek páskovaný Basiliscus vittatus RDB=LC 1.0
bazilišek zelený Basiliscus plumifrons RDB=LC 1.2.1
čukvala zavalitá Sauromalus ater RDB=LC 1.1
dlouhokrčka drsná Macrochelodina rugosa RDB=NT 2.0.1
gambélie leopardí Gambelia wislizenii RDB=LC 2.2
gekončík noční Eublepharis macularius RDB=LC 1.1
hroznýš Dumerilův Acrantophis dumerili RDB=VU,CITES=I 0.0
chameleon jemenský Chamaeleo calyptratus RDB=LC 1.0
ještěrka perlová Timon lepidus RDB=NT 1.1
kajmánek malý Paleosuchus trigonatus RDB=LC 1.1.9
karetka novoguinejská Carettochelys insculpta RDB=VU 2.0

kožnatka čínská Pelodiscus sinensis RDB=VU 0.0.1
krátkokrčka červenobřichá Emydura subglobosa RDB=LC 0.0.2
korálovka mexická Lampropeltis mexicana 

greeri
RDB=LC 1.1

korovec jedovatý Heloderma suspectum EEP,RDB=NT 1.0
korovec mexický Heloderma horridum EEP,RDB=LC 1.2.1
krajta královská Python regius RDB=LC 1.1.3
krajta zelená Morelia viridis RDB=LC 1.1
leguán kubánský Cyclura nubila nubila RDB=VU,CITES=I 1.1
leguán pustinný Dipsosaurus dorsalis RDB=LC 1.3
leguánek modravý Petrosaurus thalassinus RDB=LC 1.1
leguánek ostnitý Sceloporus magister RDB=LC 1.2
leguánovec obojkový Crotaphytus collaris RDB=LC 1.1
leiocefalus kýlnatý Leiocephalus carinatus RDB=LC 0.0.16
psohlavec orinocký Corallus hortulanus RDB=LC 2.4.4
trnorep zdobený Uromastyx ornata RDB=LC 0.0
zmije obecná Vipera berus CROH=KOH,RDB=LC 0.2
želva amboinská Cuora amboinensis ESB,RDB=VU 3.0
želva anámská Mauremys annamensis RDB=CR 0.0.3
želva hvězdnatá Geochelone elegans RDB=VU 1.0
želva ostruhatá Centrochelys sulcata RDB=VU 3.0
želva ouachitská Graptemys ouachitensis RDB=LC 0.0.1
želva stepní Testudo horsfieldii RDB=VU 2.1
želva tlustohrdlá Siebenrockiella 

crassicollis
ESB,RDB=VU 0.1

želva vroubená Testudo marginata RDB=LC 1.0
želva zelenavá Testudo hermanni RDB=NT 1.1.3
želva zubatá Cyclemys dentata RDB=NT 3.2
želva žlutohnědá Testudo graeca RDB=VU 1.0

Obojživelníci (Amphibia)
drápatka vodní Xenopus laevis laevis RDB=LC 0.0.5
drsnokožka thajská Theloderma stellatum RDB=LC 0.0.0
pralesnička azurová Dendrobates azureus RDB=LC 0.0.17
pralesnička barvířská Dendrobates tinctorius RDB=LC 0.0.17
pralesnička batiková Dendrobates auratus RDB=LC 0.0.5
pralesnička brazilská Dendrobates 

galactonotus
RDB=LC 0.0.5

pralesnička harlekýn Dendrobates leucomelas RDB=LC 0.0.7
pralesnička pruhovaná Phyllobates vittatus RDB=EN 0.0.7
pralesnička strašná Phyllobates terribilis RDB=EN 0.0.4
ropucha argentinská Bufo arenarum RDB=LC 0.0.1
rosnice siná Pelodryas caerulea RDB=LC 0.0.4
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rosnice šalamounská Litoria thesaurensis RDB=LC 0.0.1
rosnička včelí Phrynohyas resinifictrix RDB=LC 0.0.6
víčkovnice černoskvrnná Trachycephalus 

nigromaculatus
RDB=LC 0.0.15

žebrovník Waltlův Pleurodeles waltl RDB=NT 0.0.7

Ryby (Pisces)
bichirek úhořovitý Erpetoichthys 

calabaricus
RDB=NT 0.0.8

dánio pruhované Danio rerio RDB=LC 0.0.20
duhovka Axelrodova Melanotaenia 

herbertaxelrodi
RDB=DD 0.0.14

duhovka Bleherova Chilatherina bleheri RDB=VU 0.0.13
duhovka diamantová Melanotaenia praecox RDB=DD 0.0.0
duhovka lososová Glossolepis incisus RDB=VU 0.0.4
halančík pestrý Aphyosemion australe RDB=LC 0.0.0
labeo červenoploutvé Epalzeorhynchos 

frenatum
RDB=LC 0.0.2

ostnovec skvrnoocasý Ctenopoma kingsleyae RDB=LC 0.0.0
parma Wetmoreova Hypsibarbus wetmorei RDB=LC 0.0.2
parmička duhová Puntius titteya RDB=LC 0.0.20
parmička indická Puntius ticto RDB=LC 0.0.10
parmička purpurová Puntius nigrofasciatus RDB=LC 0.0.20
parmička Schwanenfeldova Barbodes schwanenfeldii RDB=LC 0.0.6
parmička žraločí Balantiocheilos 

melanopterus
RDB=EN 0.0.6

peřovec skvrnitý Synodontis eupterus RDB=LC 0.0.5
razbora klínoskvrnná Trigonostigma 

heteromorpha
RDB=LC 0.0.30

sekavka proužkovaná Botia striata RDB=EN 0.0.2
tetra slepá Astyanax jordani RDB=VU 0.0.18
tlamovec Baenschův Aulonocara baenschi RDB=LC 0.0.4
tlamovec Lombardův Metriaclima lombardoi RDB=VU 0.0.7
tlamovec příčnopruhý Maylandia zebra RDB=LC 0.0.8

Paryby (Chondrichthyes)
trnucha skvrnitá Potamotrygon motoro RDB=DD 0.2.7

VYSVĚTLIVKY:

Stav zvířat číslo před čárkou značí počet samců, za čárkou počet 
samic. Případné třetí číslo znamená mláďata či jedinci dosud 
neznámého pohlaví.

RDB druh je zapsán v Mezinárodní červené knize ohrožených druhů 
(Red List 2006), jednotlivé kategorie:

CR kriticky ohrožený, EN = ohrožený, VU = zranitelný, NT = částečně 
ohrožený, LC = slabě ohrožený, DD = nedostatek informací

CITES I, II, III druhy zapsané v seznamu Mezinárodní konvence o obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin

ISB Mezinárodní plemenná kniha

ESB Evropská plemenná kniha

CROH kategorie ochrany podle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.:

KOH 
SOH 
OH

kriticky ohrožený,  
silně ohrožený,  
ohrožený

EXPLANATORY NOTES: 

Animal 
numbers:

figures before/after the comma indicate the number of males/
females. Any third number indicates young animals / individuals 
of unknown sex.

RDB Red Data Book categories (according Red List 2006)

CR critically endangered,  
EN = endangered, VU = vulnerable,  
NT = near threatened, LC = least concern, DD = data deficiend

CITES I, II, III categories of the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora

ISB International Studbook

ESB European Studbook

CROH categories of fauna species  
endangered in the Czech Republic

KOH 
SOH 
OH 

critically endangered,  
very endangered,  
endangered
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ČINNOST ZOOLOGICKÉHO KLUBU, Z. S. V ROCE 2018
ACTIVITIES OF THE ZOOLOGICAL CLUB IN 2018

Věra VRABCOVÁ

V roce 2018 probíhaly aktivity členů Zoologického klubu, z. s. v podobném režimu jako 
v letech předchozích. Základem činnosti jsou pravidelná setkání, která se konají zhru-
ba jedenkrát za tři měsíce, celkem se tedy uskutečnila čtyři setkání. Probíhají v Zooško-
le Heinricha Lumpeho v areálu Zoo Ústí nad Labem. Obsahem setkání je projedná-
ní organizačních záležitostí, informace o novinkách v zoologické zahradě (zajímavé 
chovy, nové stavby či expozice, nová zvířata, mláďata…), přírodovědná přednáška 
a na závěr návštěva zákulisí či setkání s chovateli.

Prvním setkáním v roce bývá valná hromada, která se konala 10. února 2018 a pro-
gram byl věnován volbě výboru ZK včetně předsedy (odhlasováno ve stávajícím slo-
žení), volbě revizní komise včetně předsedy (odhlasováno ve stávajícím složení), zhod-
nocení roku 2017 (činnost, rozpočet), plánování roku 2018 (činnost, rozpočet), členské 
základně ZK a ostatním záležitostem. Valná hromada byla zakončena přednáškou 
Jana Pluháčka s názvem Za zvířaty do Svaté země. Další tři setkání v průběhu roku 
oživili svým vyprávěním tito přednášející:

16. června – Tomáš Grim, Poslední opravdová končina: Sedmý kontinent (+ návštěva 
pavilonu šelem – mládě medvěda malajského)

22. září – Věra Vrabcová, Kolumbie, země kontrastů (+ návštěva nových expozic pro 
hady v pavilonu exotária)

24. listopadu – Stanislav Lhota, Pivaři Bornea (+ představení výsledků projektu věnova-
nému 110 letům založení Lumpeparku, u historického hrádku).

V únoru se sešla revizní komise, aby před valnou hromadou provedla kontrolu hospo-
daření ZK. Neshledala žádné závady.

Členská základna ZK čítala k 31. 12. 2018 celkem 45 členů (dospělí – 22x, studenti – 
3x, děti – 2x, důchodci – 7x, čestní – 2x, referenční – 8x, kolektivní – 1x), z toho řádných 
platících členů bylo celkem 34. V roce 2018 zaniklo členství sedmi členům kvůli neza-
placení členského příspěvku či odhlášení, přibyli dva členové. Z toho plyne i úkol, který 
zazněl na VH – pokusit se členskou základnu navýšit.

Během roku 2018 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných 
zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích s aktivní komunikací s ná-
vštěvníky zoo (soutěže, výtvarné dílny či další aktivity).

V nákladu 200 kusů byl vytištěn další díl sborníku FBS, Tomus 42, do kterého přispívají 
členové ZK a který vydává Zoo Ústí n. L. Stejně jako v minulých letech byl financován 
Ministerstvem životního prostředí. FBS byl dán k dispozici členům ZK a zaslán dalším 
odběratelům (organizace i jednotlivci) dle stálého rozdělovníku. V pdf verzi byl také 
vložen na webové stránky ZK.

Prvním setkáním v roce bývá valná hromada

Usually, the annual meeting is the first occasion for members to meet in the respektive year

Společné foto se zakladatelem Lumpeparku

Members photographed jointly with the Lumpe Park founder
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V září se uskutečnil zájezd do Zoo Erfurt, který pořádala zoologická zahrada. Všem 
členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnili se 4 členové ZK.

Na webových stránkách ZK jsou zveřejňovány informace o setkání členů a akcích 
v průběhu roku, s programem i fotografiemi.

Na FB byl zřízen profil ZK, kam jsou vkládány fotografie ze setkání či akcí, kterých se 
účastní členové ZK, popř. sdíleny zajímavé odkazy věnované ochraně přírody.

Summary:
This article summarises the Zoological Club activity in 2018. In the course of the year, 
there were a total of four member meetings - an annual meeting and three standard 
gatherings. Each of the events involved discussing organisational matters, presenting 
notable animals held or reared with success and visiting premises behind the scenes. 
Part of each of the agenda was a talk with a traveller (see the respective presentations 
below). Another volume of FBS (Tomus 42, 200 copies) was published in cooperation 
with Ústí nad Labem Zoo and under the support of the Czech Ministry for the Environ-
ment. FBS is circulated to a variety of organisations and institutions; it is also available 
on the Zoological Club website.

The article informs on the number of members of the Club; they counted 45 as per 
31 December 2018. Other 2018 activities included the support provided by the mem-
bers as part of the events for the public organised by the zoo or participation in a trip 
to the zoo in Erfurt (4 members). The Club started to use Facebook for information.

Adresa autora:
Věra Vrabcová, předseda ZK, se sídlem: Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Prohlídka nových terárií

Visiting new terrariums

ZA ZVÍŘATY DO SVATÉ ZEMĚ
VISITING THE HOLY LAND AND ITS ANIMALS

(Přednáška pro členy ZK na setkání 10. února 2018 – A lecture for the Zoological Society 
members held at their meeting of 10 February 2018)

Jan PLUHÁČEK

Anotace autora: Není na světě místo, kde by nekvetly válečné konflikty nepřetržitě již 
2 000 let a neměly zároveň dopad na dění ve větší části planety. Není na světě místo, 
kde by se zrodila hned tři velká náboženství, jímž dnes podléhají 4,5 miliardy lidí a jež 
dominují naší planetě. Tímto místem je Izrael – stát, který dbá na ochranu přírody vlast-
ní i té celosvětové. Proto přednáška zahrnovala nejen vyprávění o návštěvě tří přírod-
ních rezervacích a dvou zoologických zahrad, nýbrž i o starém městě jeruzalémském, 
jezeře Galilejském či výšině Golanské.

Summary:
There is no other place on Earth where military conflicts have been flourishing for 
2,000 years while affecting things happening in a major part of the planet. There is no 
other place on Earth where three of the world’s major religions were born – ones which 
today govern 4.5 billion people and dominate the planet. Israel is the place – a state 
that takes care to protect nature, whether its own or at a global level. That was why 
this lecture included talking about not only visits to three nature reserves and two zoo-
logical gardens, but also the old town of Jerusalem, the Sea of Galilee and the Golan 
Heights.

Adresa autora:
Jan Pluháček, Zoo Ostrava, Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
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POSLEDNÍ OPRAVDOVÁ DIVOČINA: SEDMÝ KONTINENT
THE LAST TRUE WILDERNESS: THE SEVENTH CONTINENT

(Přednáška pro členy ZK na setkání 16. června 2018 – A lecture for the Zoological Soci-
ety members held at their meeting of 16 June 2018)

Tomáš GRIM

Na ledový kontinent vstoupilo v celé historii desetkrát méně lidí, než jich každoročně 
navštíví Prahu.

Tento až těžko uvěřitelný nepoměr odráží několik prostých faktů. Do 60. let minulého sto-
letí žádný „turismus“ v Antarktidě vůbec neexistoval. Až kolem přelomu tisíciletí se roční 
návštěvnost přehoupla z jednotlivých tisícovek přes hranici 10 000 návštěvníků ročně. 
V poslední dekádě je pak návštěvnost v průměru stále kolem pouhých 40 000 turistů 
ročně. Z nich dokonce celá čtvrtina na ledový kontinent ani nevystoupí – musí se spo-
kojit s pohledem z dálky, z lodní paluby. Návštěvnost Antarktidy je přísně kontrolována 
a možností, jak se tam dostat není mnoho (podrobněji viz článek: Grim T. 2019: Poslední 
opravdová divočina. Ptačí svět 26(3): 26–28).

Je možné se připojit k některé z výzkumných skupin jako „badatelský nádeník“. Tato 
varianta má ale zásadní nevýhodu: délka pobytu i jeho harmonogram je dán pra-
covní náplní (nejde tedy v žádném případě o „dovolenou“). Jiná možnost je vydat se 
s cestovní kanceláří. Ačkoli tento způsob nezní pro cestovatele či přírodozpytce zrovna 
lákavě, ukázal se – z mé osobní zkušenosti – jako ideální.

Trasa třítýdenní cesty opisovala po směru hodinových ručiček oválný tvar moře Sco-
tia: z nejjižnějšího sídla světa, argentinského města Ushuaia, přes britské souostroví Fal-
klandy (pro Argentince Malvíny) a úchvatnou Jižní Georgii k souostroví Jižní Shetlan-
dy a z nich už přes Bransfieldovu úžinu do Antarktidy. Tam proběhla přistání na třech 
místech, s následným návratem přes neblaze proslulé vody Drakeova průlivu zpět 
k Ohňové zemi do přístavu Ushuaia.

Právě kvůli zmíněným extrémně divokým vodám Drakeova průlivu může podobná 
výprava končit už v zárodku. Na naší plavbě jsme měli štěstí: nejdivočejší vichřice a vl-
nobití jsme zažili u Sloního ostrova (Elephant Island), vlny byly cca čtyřmetrové. Vody 
Drakeova průlivu byly klidné, žádné dobrodružství se – naštěstí – nekonalo. 

Pro mě, jako ornitologa i ptáčkaře v jedné osobě, poskytla cesta zajímavé srovnání: 
na moři, ostrovech a v Antarktidě jsem během tří týdnů viděl celkem 57 druhů ptáků; 
v Ohňové zemi za tři dny 52 druhů a na přestupu mezi lety do a z Buenos Aires pak 
62 druhů za tři hodiny (v rezervaci Costanera Sur). Pěkná ilustrace známého faktu, že 
biodiverzita směrem od rovníku nápadně klesá.

Nízká druhová pestrost extrémního jihu je však bohatě vyvážena – až převážena – eko-
logickou a biologickou jedinečností druhů obývajících tyto končiny. Mohli jsme ob-
divovat dokonalé letové schopnosti několika druhů albatrosů (včetně stěhovavých, 
Diomedea exulans), jen zdánlivou neohrabanost tučňáků (např. velké kolonie tučňáků 
patagonských, Aptenodytes patagonicus) i dravou žravost buřňáků obrovských (Ma-
cronectes giganteus). Neméně fascinující je i potravní specializace nevzhledných 
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štítonosů světlezobých (Chionis albus): žerou placenty a pupeční šňůry tuleňů (v se-
zóně porodů těchto ploutvonožců mohou tvořit i větší část jídelníčku); výkaly ptáků 
i tuleňů; vejce a mláďata tučňáků; zhltnou i mršiny, mořské řasy, různé bezobratlé; tuč-
ňákům neohroženě kradou kril, ryby a olihně; tuleňům se dokonce nežinýrují sát mléko!

Antarktida je tedy extrém, a to nejen klimaticky, jak si většinou myslíme. Je to světadíl 
nejchladnější, největrnější i nejsušší. Má nejvyšší nadmořskou výšku, která je ještě ak-
centována silným ledovým příkrovem. Díky tomu i v důsledku mezinárodních úmluv 
(zákaz těžebních a vojenských aktivit) a přísné kontrole návštěvnosti je Antarktida sku-
tečně posledním velkým kusem divočiny na Zemi. 

Ačkoli jde z těchto důvodů o světadíl pro návštěvníka nejdražší, a proto i nejméně na-
vštěvovaný, je jeho případná návštěva bez nadsázky životním zážitkem.

Summary:
The author describes his three-week trip to the Antarctic, which he undertook with a tra-
vel agency because the possible ways to visit this ice continent are limited. The route 
led from the southernmost settlement of the world, Ushuaia, Argentina, via the British 
Falkland Islands and South Georgia to the South Shetland Islands. From the last-men-
tioned territory, the Bransfield Strait was the only remaining obstacle before reaching 
Antarctica where there were three landing places with subsequent return, via Drake 
Strait, back to the port of Ushuaia, Tierra del Fuego.

The trip provided the author with an unusual comparison: as a bird specialist, he ob-
served a total of 57 species of birds at sea, on islands and in Antarctica over the course 
of three weeks, 52 species in Tierra del Fuego during three days, and 62 species during 
three hours spent transferring between flights to and from Buenos Aires; the last observa-
tion took place in the nature reserve of Costanera Sur. This illustrates the well-known 
fact that biodiversity strikingly decreases as one travels away from the equator.

The low species diversity of the outermost south, however, was amply compensated by 
the ecological and biological uniqueness of species dwelling in these corners. Partici-
pants had the chance to admire the perfect flight skills of several species of albatro-
sses (including the wandering albatross, Diomedea exulans), the seeming clumsiness 
of penguins (e.g. large colonies of the king penguin, Aptenodytes patagonicus) and 
the fierce voracity of southern giant petrels (Macronectes giganteus). The level of food 
specialisation reached by the unsightly snowy sheathbill (Chionis albus) was no less 
impressive.

Adresa autora:
Tomáš Grim, Na Orátě 497, 78361 Hlubočky

Pohled od Bransfieldovy úžiny

View from the Bransfield Strait

Zodiaky v Rajské zátoce

Zodiac boats in Paradise Bay
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Typická barva starého ledu

The colour typical of old ice

Antarktida – přistání

Landing in Antarctica

KOLUMBIE, ZEMĚ KONTRASTŮ
COLOMBIA – A COUNTRY OF CONTRASTS

(Přednáška pro členy ZK na setkání 22. září 2018 – A lecture for the Zoological Society 
members held at their meeting of 22 September 2018)

Věra VRABCOVÁ

V červnu 2018 se mi naskytla příležitost navštívit na tři týdny Jižní Ameriku, konkrétně její 
4. největší stát – Kolumbii. Předesílám, že nešlo o zoologickou výpravu, ale spíše o do-
volenou s rodinou, neboť můj syn, snacha v 5. měsíci těhotenství a 16měsíční vnuk zde 
pobývali již šest týdnů, a já jsem se k nim připojila. Samozřejmě jsem se snažila z přírody 
této země vidět co nejvíce, ale času nebylo mnoho a přece jen bylo nutné skloubit 
aktivity s rodinnou pohodou.

Prvním místem mého pobytu bylo město Santa Marta založené roku 1525 španělským 
dobyvatelem Rodrigem de Bastidas na severním pobřeží, které je dnes (díky svému 
okolí) významným turistickým střediskem. Odtud jsme podnikli jednodenní výlet do blíz-
ké rezervace Minca vyhlášené velkým množstvím ptačích druhů. Překvapil nás zde 
však prudký tropický liják, který nám znemožnil jakékoli pozorování. Poté jsme se přesu-
nuli do vesničky Buritaca, kde jsme bydleli u rodiny známých syna a snachy. Každý den 
brzy ráno jsem chodila na mořské pobřeží pozorovat ptáky, odpoledne jsme podnikali 
kratší výlety do okolí. Nejhojnějším ptákem, se kterým jsem se setkávala i na ostatních 
místech Kolumbie, byl kondor havranovitý (Coragyps atratus). Z ostatních dravců jsem 
zde pozorovala: karančo jižní (Caracara plancus), čimango žlutavý (Milvago chima-
chima), ostříž aplomado (Falco femoralis). Z vodních ptáků několik druhů volavek (bílá, 
bělostná, modrošedá), kolpíka růžového (Platalea ajaja), pelikána hnědého (Peleca-
nus occidentalis), dále např. několik druhů rybaříků, tyranů a tyranovců.

V této oblasti se nachází velice známý NP Tayrona, ve kterém jsme také několik dní 
pobývali. Platí se zde předem poplatek na konkrétní počet dnů; areál nelze opus-
tit a vrátit se (bez dalšího zaplacení poplatku); pohybovat se zde lze pěšky, malými 
autobusy správy parku či na koni; ubytování je možné pouze na předem určených 
místech v kempech, a to buď ve stanech, v chatkách či v lodžiích. NP Tayrona byl 
založen v roce 1964 a jeho rozloha je 15.000 ha, z čehož 12.000 ha je pevnina a zbytek 
moře. Vyskytuje se zde 108 druhů savců a 300 druhů ptáků, některé jsou unikátní pro 
tento region a mnohé jsou ohrožené vyhubením. Zde jsem se setkala s prvními primáty 
– malpami hnědými (Cebus apella).

Po přesunu do městečka Riohacha jsme navštívili NP Santuario de Fauna y Flora Los 
Flamencos. Byl založen v roce 1977 na rozloze 7.000 ha a zahrnuje čtyři laguny, které 
jsou na vodu nejbohatší v období od prosince do března, kdy se zde údajně vyskytu-
je okolo 2.000 plameňáků amerických (Phoenicopterus ruber). V době naší návštěvy 
byly laguny téměř vyschlé, takže jsme se museli přesunovat s průvodci na motorkách, 
a nakonec jsme v mělké laguně pozorovali cca 30 jedinců.

Další přesun nás čekal jižně do městečka San Juan del Cesar, od kterého se několik 
kilometrů jako turistický cíl nacházelo jezírko Manantial. Po cestě jsme opět pozorovali 
různé druhy ptáků – čejka jižní (Vanellus chilensis), ibis tmavý (Phimosus infuscatus), 
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klouzálek přímozobý (Dendroplex picus), lenivka pruhoprsá (Hypnelus ruficollis), volav-
ka agami (Agamia agami), ale také další druh primátů – vřešťany rezavé (Alouatta se-
niculus). Díky tomu, že se k nám připojil asi 12letý klučina, který zde i bydlel, jsem mohla 
zblízka vidět tukana krátkozobého (Ramphastos sulfuratus), kterého měli ochočeného 
a chovali jej jako domácího mazlíčka.

Z této oblasti jsme se přesunuli dále na jih, do městečka San Gill. I zde jsme podnikli 
několik výletů (Juan Curi – 180metrový vodopád, Curiti – horská říčka s kaskádami a je-
zírky). Vzhledem k tomu, že se pobyt nepříjemně krátil, byl nutný další přesun blíže k mís-
tu našeho odletu – k Medellinu. Zde jsme v okolí ještě stihli navštívit turistické středisko 
Guatapé, které se pyšní pověstí nejbarevnějšího a nejveselejšího městečka. Přírodní 
zajímavostí je skalní útvar El Peňón čnící 200 metrů nad okolní terén. Jedná se o žulový 
monolit a po schodišti (675 schodů) lze vystoupat až na vrchol a užít si tak výhled do ši-
rokého okolí. Prvovýstup (po hladké stěně) byl uskutečněn v roce 1954.

Poslední den před odletem jsem věnovala návštěvě zoologické zahrady v Medellinu 
– Parque Zoologico Santa Fe, abych konečně spatřila všechna ta kolumbijská zvířa-
ta . Musím konstatovat, že mě návštěva zoo nezklamala. V areálu o rozloze cca 4 ha 
chovají zvířata Střední a Jižní Ameriky v cca 230 druzích (okolo 1.000 jedinců). Zoo byla 
založena již v roce 1960, ale je velice příjemná, jsou zde hezké expozice, zajímavé 
druhy zvířat, řada vzdělávacích prvků, dobrý orientační systém… Byla to hezká tečka 
za celým pobytem v této exotické zemi.

Závěrem bych chtěla poděkovat Tomáši Grimovi za určení ptačích druhů, které jsem 
v Kolumbii pozorovala a vyfotografovala, ale které jsem neznala a nebyla schopná je 
určit.

Summary:
The paper discusses a three-week trip to the fourth largest country in South America 
– Colombia. During her stay and while travelling, the author observed several species 
of mammalians, namely two non-human primates (the tufted capuchin, Cebus ape-
lla, the Venezuelan red howler, Alouatta seniculus), as well as, in particular, numerous 
bird species, e.g. the American black vulture (Coragyps atratus), the southern crested 
caracara (Caracara plancus), the yellow-headed caracara (Milvago chimachima), 
and the aplomado falcon (Falco femoralis). Aquatic birds ranging along the seaco-
ast included several species of egrets and herons (great egret, snowy egret, little blue 
heron), the roseate spoonbill (Platalea ajaja), the brown pelican (Pelecanus occiden-
talis), and the American flamingo (Phoenicopterus ruber). At various sites, there were 
species noticed such as the southern lapwing (Vanellus chilensis), the bare-faced ibis 
(Phimosus infuscatus), several species of cerylid kingfishers, kingbirds and Tytiridae 
birds, the straight-billed woodcreeper (Dendroplex picus), the russet-throated puffbird 
(Hypnelus ruficollis), and the agami heron (Agamia agami)… In addition, the author 
visited several national parks and wildlife attractions. In conclusion, she mentions a vi-
sit she paid to the zoo in Medellin. Named Parque Zoologico Santa Fe, the facility 
was established in 1960, covers four hectares, and holds approximately 230 species of 
1,000 animals of Central and South America.

Adresa autora:
Věra Vrabcová, Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Volavka bělostná (Egretta thula)

Snowy egret (Egretta thula)

NP Tayrona

Tayrona NP
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Malpa hnědá (Cebus apella)

Tufted capuchin (Cebus apella)

Tukan krátkozobý (Ramphastos sulfuratus)

Keel-billed toucan (Ramphastos sulfuratus)

Plameňák americký (Phoenicopterus ruber)

American flamingo (Phoenicopterus ruber)

Kaskády vodopádu Juan Curi

The cascades of the waterfall of Juan Curi
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 El Peňol

El Peñol

Zoo Santa Fe v Medellinu

Santa Fe Zoo, Medellin

PIVAŘI Z BORNEA SE PŘEDSTAVUJÍ
MEET THE „POT-BELLIED“ CREATURES OF BORNEO

(Přednáška pro členy ZK na setkání 24. listopadu 2018 – A lecture for the Zoological 
Society members held at their meeting of 24 November 2018)

Stanislav LHOTA

Kahau nosatý je vlajkovým zvířetem projektu Pesisir Balikpapan, který probíhá od roku 
2007 pod záštitou Zoo Ústí nad Labem. Projekt Pesisir Balikpapan jsme již představili 
v několika článcích tohoto sborníku. Tentokrát ale chceme představit hlavního aktéra 
našeho projektu – tedy samotného kahau.

Ústecká zoo kahau nosaté nechová a ani to nemá v plánu. V posledních letech to-
tiž začínáme měnit naše chápání role zoologických zahrad v ochraně přírody. Chov 
a rozmnožování zvířat v lidské péči je ve své podstatě krajní řešení v situaci, kdy ostatní 
ochranářské snahy selhávají. Naší hlavní snahou by mělo být zajistit, aby záchranné 
chovy v zoologických zahradách nebyly nutné. Proto je dnes standardem zapojení 
zoologických zahrad do in situ projektů, tedy do ochrany zvířat ve volné přírodě, v mís-
tech, kde se zvířata vyskytují přirozeně. V případě kahau nosatého je tím jediným mís-
tem na světě, kde žije ve volné přírodě, ostrov Borneo. Pesisir Balikpapan v překladu 
znamená Balikpapanské pobřeží, a to se zas odkazuje na Balikpapanský záliv přímo 
uprostřed indonéského souostroví.

Z důvodů, kterým zatím docela nerozumíme, je výskyt kahau nosatých vázaný na blíz-
kost otevřené vody. Nezáleží přitom tolik na tom, jestli jde o sladkou nebo slanou vodu. 
A tak kahau nacházíme jednak v zaplavovaných lesích podél velkých sladkovodních 
toků a jezer, ale také v mangrovových lesích podél mořského pobřeží. V případě Balik-
papanského zálivu jde o tento druhý ekosystém.

Mangrov je obojživelný prales, který se dvakrát denně naprosto změní tím, jak ho 
zaplaví přílivová vlna. Hloubka vody za nejvyššího přílivu může být i přes dva metry. 
Za odlivu moře ustoupí a z mangrovu se stane nepřístupná bažina. Bahno může být 
hluboké a jemné, takže se v něm boříte po kolena nebo i víc. A je plné různých ostrých 
úlomků schránek korýšů a měkkýšů, které řežou kůži. Rány se snadno zanítí a těžko hojí. 
Proto je lepší pohybovat se v mangrovech za přílivu, lodí.

Pohyb a práci v mangrovech komplikují i jiné faktory. V zálivu každých několik měsíců 
dochází k zabití nebo zmrzačení člověka krokodýlem mořským. I to je jedním z důvo-
dů, proč se doteď nepodařilo realizovat jeden z mých hlavních plánů, a to je habitua-
ce některých skupin kahau v mangrovech a jejich nepřetržité pozorování.

Pro samotné kahau představuje krokodýl hlavního predátora. Proto ačkoli je kahau 
výborný plavec a většinu života tráví u vody, málokdy ho uvidíte takto přímo ve vodě. 
Během dne musí pravidelně překonávat vodní toky. Větší řeky přeplouvá velmi opatr-
ně a v naprosté tichosti, ale menší řeky se snaží přeskočit, a to je skutečně impozantní 
podívaná. Kahau vylezou na horní větve stromu a z nich se snaží doskočit co nejdál 
ke druhému břehu řeky. Většinou přitom s velkým šplouchnutím dopadnou do vody 
a zbytek pak rychle doplavou. Matky při tom nosí svá mláďata na břiše, takže mládě 
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musí zvládnout jak náraz na vodní hladinu, tak i nějakou dobu ponoření pod vodu. Je 
jasné, že kahau stejně jako člověk budou patřit mezi ty primáty, kteří dovedou kontro-
lovat svůj dech.

Kahau je asi nejvíc známý díky svému velkému nosu. Kostra nosu přitom není příliš 
odlišná od jiných opic, ale jeho měkká část je mezi všemi primáty největší. Tradovalo 
se dokonce, že je jeho nos tak velký, že zvířeti překáží při jídle, a proto si ho kahau musí 
během jídla přidržovat a odklánět stranou. Ale dnes už víme, že v tomto případě jde 
jen o zoologický mýtus. 

Extrémně zvětšený nos mají jen samci kahau. Samice a mláďata mají nos přeci jen 
menší, i když taky výrazný (oproti jiným druhům opic). Při plavání slouží prodloužený 
nos samicím a mláďatům jako šnorchl. U samců je ale nos zvětšený do té míry, že jim 
při plavání spíš překáží.

Existují dvě možná vysvětlení toho, proč je právě u samců kahau nos tak velký. První 
souvisí se pohlavním výběrem. Je možné, že si samice kahau jako partnery původně 
vybíraly samce s delším nosem, kteří mohli být vytrvalejšími plavci. Jenže jakmile se tak-
to zahájil proces pohlavního výběru, začal se nos v průběhu evoluce zvětšovat do té 
míry, že svojí původní funkci ztratil a zůstala z něj už jenom ozdoba.

Pokud ovšem nos kahau slouží jako ozdoba, pak nemusí jít jen o vizuální ozdobu. Ka-
hau totiž patří k nejvokálnějším primátům. Některé zvuky dovedou vydávat pouze do-
spělí samci a je známo, že určité parametry jejich hlasu korelují s velikosti nosu, který 
v takovém případě slouží jako rezonanční orgán.

Jiné navržené vysvětlení velikosti i pohlavní dvojtvárnosti nosu kahau spočívá v tom, že 
se kahau živí těžko stravitelnou potravou, nezralými plody a mladými listy. Ze všech listo-
žravých opic mají kahau daleko největší žaludek. V jejich žaludku probíhá mikrobiální 
fermentace a při ní se uvolňuje spousta tepla, kterého se kahau zbavuje při dýchání. 
A protože je samec kahau dvakrát větší než samice a má i větší žaludek, potřebuje 
k vyloučení nadbytečného tepla mnohem větší nos.

Když už jsme u sexuální selekce, samci kahau disponují ještě jednou ozdobou. Někteří 
přírodovědci dokonce věřili, že jejich karmínové rudý penis zůstává ve stavu perma-
nentní erekce. A skutečně, pokud dospělého samce pozorujete na břehu řeky z lodi, 
má penis vztyčený téměř neustále. Ale jakmile se vzdálí do lesa a začne se věnovat 
jídlu nebo odpočinku, erekce ustoupí. Představa o permanentní erekci kahau je jen 
jedním z důsledků toho, že většinu informací o tomto zvířeti máme z pozorování z lodi.

Jiným z důsledků výzkumu z lodi je to, že podle prvních výzkumníků měli kahau žít 
ve velkých skupinách s mnoha samicemi a několika dospělými samci. To, co ale tito 
přírodovědci pozorovali, byly asociace několika tlup, ke kterým pravidelně dochází 
od pozdního odpoledne až do časného rána na spacích místech. Během dne se tyto 
asociace rozpadají a dnes už můžeme s jistotou říct, že výlučným typem reprodukční 
skupiny kahau je harém. To je docela v souladu s tím, že se u dospělých samců kahau 
během evoluce vyvinulo tolik ozdob. Samice si totiž svého samce volí a mají možnost 
během života přejít od stárnoucího a slábnoucího partnera k nějakému mladšímu 
a zdatnějšímu.

Pokud na jednoho samce připadá několik dospělých samic, pak se na některé ze 
samců nedostane žádná. Takoví samci se sdružují do bakalářských skupin, které 
na první pohled připomínají harémy v tom, že nejčastěji mají taky jen jediného vzrost-
lého dospělého samce a pak několik mladších. Skupiny samců se zdržují v blízkosti ha-
rémů a snaží se zaujmout samice. Dostávají se do konfliktu z vůdci harémů a situace 
na spacích stromech pak bývá hodně dynamická, i když jde nejčastěji jen o výměny 
vokalizací, často i dlouho do noci.

Novorozené mládě kahau mívá tmavou srst a do doby, než přebarví, bývá v centru 
pozornosti všech samic v tlupě. Kahau patří k primátům s tak zvaným tetičkovským 
chováním, kdy si samice pravidelně půjčují svá mláďata jedna od druhé. Obličej mlá-
děte je v té době modře zbarvený, a to je zřejmě jeden ze signálů, který je pro tetičky 
atraktivní. Jakmile mládě přebarví do světlého šatu, ztratí o něj samice zájem a jeho 
novými sociálními partnery se pak stávají vrstevnici.

Kahau nejsou striktní obyvatelé korun stromů. Zvláště za odlivu velmi často slézají 
na zem. Na zemi jsou ale plaší, není snadné se k ním přiblížit, a tak dodnes nemáme 
jasno v tom, co vlastně na zemi dělají. Zdá se ale, že tu hledají potravu, což můžou být 
různé naplavené organické zbytky, možná i drobní mořští živočichové, ale například 
i houby.

Kahau své prostředí sdílí ještě s jedním druhem primáta, který sem přichází hledat or-
ganické zbytky vyplavené mořem. Je to makak jávský. Makak a kahau většinou žijí 
v míru a navzájem se nevšímají. Pokud už ale dojde ke střetu, pak většinou vyhrává 
menší makak nad mnohem větším kahau, což pěkně ilustruje klidnou povahu kahau 
nosatých.

V posledních letech se však dostává kahau do střetu s jiným druhem primáta, který 
se na Borneu invazně šíří především v nížinách podél mořského pobřeží a břehů vel-
kých řek. V nerovné konkurenci s tímto novým příchozím kahau velmi rychle mizí. Dnes 
je pravděpodobně nejrychleji ubývajícím primátem na celém Borneu. Tímto novým 
konkurentem, který je odpovědný za drastický úbytek nosatých opic, je člověk. Záleží 
jen na dobré vůli člověka a na jeho ochotě omezit své expanzivní chování, jestli do-
volí kahau nosatému na Borneu přežít. K této změně lidského chování se snaží přispět 
i projekt Pesisir Balikpapan.

Summary:
The proboscis monkey is the flagship species of the Pesisir Balikpapan project that has 
been underway since 2007 under the auspices of Ústí nad Labem Zoo. This is included 
in in situ activities – schemes that seek to protect populations at sites to which the ani-
mals are native. For the proboscis monkey, the island of Borneo is the only place in 
the world where this primate is found in the wild. The creature is bound to the proximity 
of open water – no matter whether it is fresh or salt. In the case of the Gulf of Balikpa-
pan, it involves coastal mangroves. Proboscis monkeys are excellent swimmers; often, 
however, they rather avoid the water due to the presence of their natural predator, 
the saltwater crocodile. The giant nose that adult males boast could serve as a sexual 
feature, as a resonator when emitting vocalizations, but perhaps as an organ that 
removes the excess body heat. Often, the primates gather together on tall trees on 
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the banks of river banks to spend the night; groups of considerable numbers form this 
way. In the morning, however, these communities break down into smaller groups. 
A harem is the sole type of reproductive group in this monkey. Males that fail to get any 
females come together to form bachelor groups. A new-born infant proboscis often 
has dark fur and until the coat changes its colour, the animal is at the centre of atten-
tion of all females in the gang. The face of the animal is coloured blue in that period. 
Proboscis monkeys are not strictly inhabitants of the canopy layer; they frequently get 
to the ground, particularly when the tide is low. In recent years, the species has begun 
to get into conflict with the expanding human population. Whether or not the long-
-nosed monkey survives in Borneo depends on mankind’s good will and willingness to 
reduce its expansionary behaviour.

Adresa autora:
Stanislav Lhota, Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Nejlepším prostředkem průzkumu zaplavovaných pobřežních mangrovů  
je rybářská loď. Ta naše se jmenuje Praha.

A fishing vessel is the best means of exploration of flooded coastal mangroves.  
This one is ours and is called “Prague”.

Kahau jsou výborní, ale velmi opatrní plavci.  
Ve vodě totiž číhá jejich přirozený nepřítel – krokodýl mořský.

Proboscis monkeys are excellent, but very careful swimmers because  
of their natural enemy – the saltwater crocodile – lurking in the water.

Mangrovy Balikpapanského zálivu jsou domovem kahau nosatých (vlevo nahoře),  
varanů skvrnitých (vlevo dole) a bezpočtu dalších zvířat.

The mangroves of the Gulf of Balikpapan are home to the proboscis monkey (top left),  
the Asian water monitor (bottom left) and countless other animals.
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Obrovským nosem se mohou chlubit jen dospělí samci kahau (a),  
zatímco nos samic a mláďat je mnohem decentnější (b)

Only adult males can boast the enormous nose (a);  
in females and young animals, the nose is more subtle (b).

Dospělí samci kahau upoutají pozornost nejen svým velkým nosem,  
ale i permanentní erekcí, která ovšem ustupuje, jakmile se samec vzdálí od břehu řeky.

Adult proboscis males grab attention not only through their large nose,  
but also the permanent state of erection which however retreats  

as soon as the male moves away from the bank of the river.

Novorození kahau jsou nápadní tmavou srstí a namodralým obličejem.

Newborn proboscis monkeys are conspicuous with their dark fur and bluish face.

Za nízkého odlivu kahau často slézají na obnažený povrch bahna.

At low tide, the monkeys often get down onto the exposed surface of the mud.
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Kahau sdílí svůj domov s makaky jávskými, menším, ale troufalejším druhem opic.

Proboscis monkeys share their home ranges with the crab-eating macaque – a smaller, but 
bolder primate.

Kahau nosatí dnes musí čelit drastickým změnám svého životního prostředí,  
vyvolanými expanzí jiného druhu primáta – člověka.

Today, proboscis monkeys have to face drastic changes in their habitats caused by 
the expansion of a different primate species – man.

ZHODNOCENÍ REPRODUKCE STÁDA SIKŮ VIETNAMSKÝCH 
V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM 
EVALUATION OF THE REPRODUCTION OF THE VIETNAMESE SIKA  
DEER GROUP AT ÚSTÍ NAD LABEM ZOO 

Lukáš ŠTĚRBA

Sika vietnamský (Cervus nippon pseudaxis) je jedním z nejmenších poddruhů siky 
(Cervus nippon), který původně obýval tropické prostředí Vietnamu a Číny. Jelikož byl 
ale loven pro maso a především pak pro lýčí, které se používá v tradiční medicíně, je 
v současné době ve své domovině pravděpodobně vyhuben. Nyní tedy žije pouze 
v zajetí, kde se i úspěšně rozmnožuje.

Samice rodí po 30 – 32 týdenní březosti 1 mládě, které je na několik týdnů odložené  
a samice ho chodí pouze kojit. Odložená mláďata se u nás v zoo postupně zapojují 
do stáda průměrně kolem 12. dne života (n=6). Podle literatury pak pohlavně dospívají  
v 18 měsících.

Naše zoologická zahrada chová siky od roku 2000. Stádo bylo založeno příchodem 
2 samců a 3 samic ze Zoo Ostrava. 

Do 17. 10. 2001 byli ve stádě 2 samci pocházející z Ostravy (1649/USTI; 1772/USTI). Samec 
1772/USTI byl přesunut do soukromého chovu, a tak až do 1. 4. 2008 byl ve stádě již jen 
jeden samec (1649/USTI). Tento samec uhynul. Od 24. 6. 2008 byli ve stádě opět 2 sam-
ci (2433/USTI; 2601/USTI) pocházející z nizozemského Hilvarenbeeku, kteří zde působili 
až do září 2014. Tito samci v roce 2008 nenapářili ani jednu samici, a tak v roce 2009 
neproběhl ani jeden porod. Od září 2014 až do současnosti je ve stádě pouze 1 samec 
(2407/USTI) pocházející z francouzského Mulhouse. 

Od roku 2000 se postupně zvyšoval počet pohlavně dospělých laní ve stádě. V roce 
2010 čítalo stádo už 6 laní a mezi roky 2015 a 2017 bylo ve stádě dokonce 10 laní. 
Jak je vidět v tabulce 1, tak do roku 2010 probíhaly porody různě mezi březnem a zá-
řím. Výjimkou jsou pouze roky 2005 a 2008, kde všechny porody proběhly v březnu. 
Od roku 2010, kdy bylo ve stádě více samic, lze ale mnohem lépe pozorovat, jak se 
většina porodů akumuluje v měsících březnu a dubnu, a jak se zužuje období porodů 
(3.–10. → 3.–7. měsíc). Od počátku chovu, tedy od roku 2000, proběhlo celkem 52 % 
všech porodů v měsíci březnu a 16% v měsíci dubnu. Počet samců ve stádě pravdě-
podobně nemá žádný vliv na období porodů. Mezi roky 2008 až 2014 byli ve stádě 
2 samci a v roce 2010 proběhly porody dokonce až v září a říjnu (největší rozpětí po-
rodů 3.–10. měsíc).

V tabulce 1 pak ještě vidíme, že období porodů bylo velmi široké. Porody probíhaly 
od března až do října. S takto rozsáhlým obdobím porodů je pak i samozřejmě spojeno 
rozsáhlé období zabřezávání. Při průměrné délce březosti 31 týdnů dochází k prav-
děpodobnému zabřezávání mezi srpnem a únorem s tím, že nejvíce laní zabřezává 
v srpnu a září. Reprodukční cyklus stáda během roku je znázorněn na obrázku 1.
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Obr. 1 – Reprodukční cyklus  
samic v zoo během roku

Figure 1. Reproduction  
cycle of females in the zoo 

throughout the year

Tabulka 1: Počty porodů laní v jednotlivých měsících od počátku chovu v ZOO UL

ROK
Měsíc/počet porodů

III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

2001 1 (100 %)

2002 2 (100 %)

2003 1 (50 %) 1 (50 %)

2004 1 (33,3 %) 1 (33,3 %) 1 (33,3 %)

2005 2 (100 %)

2006 1 (100 %)

2007 1 (100 %)

2008 4 (100 %)

2009

2010 3 (50 %) 1 (16,6 %) 1 (16,6 %) 1 (16,6 %)

2011 4 (80 %) 1 (20 %)

2012 3 (43,2 %) 1 (14,2 %) 1 (14,2 %) 1 (14,2 %) 1 (14,2 %)

2013 3 (60 %) 2 (40 %)

2014 4 (40 %) 2 (20 %) 1 (10 %) 2 (20 %) 1 (10 %)

2015 3 (33,2 %) 2 (22,2 %) 1 (11,2 %) 2 (22,2 %) 1 (11,2 %)

2016 5 (50 %) 1 (10 %) 1 (10 %) 1 (10 %) 2 (20 %)

2017 6 (75 %) 1 (12,5 %) 1 (12,5 %)

2018 5 (71,5 %) 1 (14,25 %) 1 (14,25 %)

Celkem 43 (52 %) 13 (16 %) 5 (6 %) 6 (7 %) 7 (8 %) 5 (6 %) 3 (4 %) 1 (1 %)

Jak je vidět v následující tabulce 2, tak k nejvyšší úmrtnosti mláďat docházelo v měsíci 
říjnu (100 %), srpnu (40 %) a pak v září (33 %). Tyto měsíce jsou již tedy velmi pozdní 
a mláďata se většinou rodí buď mrtvá anebo uhynou do 3 měsíců. V měsíci březnu, 
kdy se rodilo nejvíce mláďat, pak za celou dobu chovu uhynulo celkem 13 kolouchů 
(30 %) z všech 43 narozených. 

Tabulka 2: Úmrtnost mláďat v jednotlivých měsících mezi roky 2001 až 2018 v Zoo UL

Měsíc III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Počet všech narozených mláďat 
v jednotlivých měsících 

43 13 5 6 7 5 3 1

Úmrtnost mláďat * 30 % 23 % 20 % 17 % 14 % 40 % 33,3 % 100 %
*mrtvě narozené nebo úhyn do 3 měsíců

Doba porodu pak ovlivňuje následný růst mláďat. Například jeleni, kteří se narodili 
v březnu či dubnu, pak vykazovali již v srpnu následujícího roku známky říjného samce 
(váleli se v bahně, naskakovali na samice). Později narození samečci toto chování 
nevykazovali, neboť u nich dochází k pozdějšímu růstu parůžků a tedy k pozdějšímu 
vlivu testosteronu. 

U laní, které se narodily v květnu a později, docházelo k prvnímu zabřeznutí až v říji 
následujícího roku. U laní, které se narodily v březnu, byla situace individuální. I zde 
většina laní zabřezla na říji následujícího roku, ale došlo i k případu, kdy laň narozená 
v březnu stihla zabřeznout koncem října téhož roku a porodila životaschopné mládě, 
které i dokázala odchovat.

V poslední tabulce 3 jsou uvedeny některé zajímavé reprodukční ukazatelé laní v Zoo 
Ústí nad Labem. Zajímavá je například minimální hodnota věku při prvním zabřeznutí 
(216 dní). Tato samice porodila zdravé životaschopné mládě, které i odchovala.  Na-
opak maximální hodnota pohlavní dospělosti byla 706 dní. Průměrně pak u nás laně 
pohlavně dospívaly ve 474 dnech. 

Další zajímavý údaj je minimální hodnota servis periody (doby od porodu k dalšímu 
zabřeznutí). Minimální hodnota 14 dní naznačuje možnost rychlé involuce dělohy 
a obnovy pohlavního cyklu. Tato samice porodila v srpnu mládě, do 14 dní zabřezla 
a v březnu následujícího roku porodila další (její mezidobí tedy bylo pouhých 231 dní). 
Maximální hodnota servis periody byla 606 dní. Tato samice nebyla pravděpodobně 
z nějakých reprodukčních problémů schopná zabřeznout, nebo u ní mohla proběh-
nout embryonální odúmrť, a proto u ní další porod proběhl až po dvou letech (její me-
zidobí bylo 823 dní). Průměrně byly laně v našem stádě schopné zabřeznout 194. den 
po porodu.  

Tabulka 3: Reprodukční ukazatelé ve stádě siků vietnamských v Zoo UL

Věk při prvním 
zabřeznutí

Věk při prvním 
porodu

Servis perioda Mezidobí

N platných 12 12 31 31

MIN. 216 dní 433 dní 14 dní 231 dní

MAX. 706 dní 923 dní 606 dní 823 dní

průměr 474 dní 691 dní 194 dní 411 dní

medián 512 dní 729 dní 151 dní 368 dní
*při výpočtech reprodukčních ukazatelů byla použita teoretická délka březosti 31 týdnů
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Summary:
The Vietnamese sika deer (Cervus nippon pseudaxis) is one of the smallest subspecies 
of sika deer (Cervus nippon). Currently, however, this subspecies has likely become ex-
tinct in its range area. As a result, they live only in captivity, where they also propagate 
with success. Ústí Zoo has been keeping the species since 2000. The local stock was 
founded through the arrival of 2 males and 3 females from Ostrava Zoo. The present 
article discusses reproduction of this deer in our zoo. In Ústí nad Labem, births take 
place from March to October. This span naturally involves a broad oestrus interval 
(from August to February); however, births have been taking place mostly in March 
and April. Notably, also, the later the animals were born, the more often they died; 
this concerned 100% of animals born in October, 40% of those born in August and 
33% of deer born in September, meaning that these months are already very late for 
births, with the infants usually either born dead or dying within 3 months. Reproduction 
indicators were also calculated: the age at the time of the first pregnancy, the age at 
the time of the first delivery, the service period, and the interim period. These indicators 
also speak about the reproduction of the sika deer in captivity.

Adresa autora:
Ing. Lukáš Štěrba, Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

RŮST A HODNOCENÍ PAROŽÍ U JELENA SIKY VIETNAMSKÉHO 
(CERVUS NIPPON PSEUDAXIS) V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
GROWTH AND EVALUATION OF ANTLERS IN VIETNAMESE SIKA DEER  
(CERVUS NIPPON PSEUDAXIS) KEPT AT ÚSTÍ NAD LABEM ZOO

Lukáš ŠTĚRBA

U mladých siků začíná vývoj pučnic již v šestém měsíci. Na povrch se dostávají v břez-
nu až dubnu následujícího kalendářního roku. Mezi 12. – 14. měsícem života roste 
z pučnic první paroží, které je vytloukáno v září až říjnu. První paroží je většinou ve tvaru 
špiček. Špičák shazuje paroží na konci května až začátkem června, ve věku dvou let. 
Nejčastější tvar je šesterák až osmerák (Husák et al., 1986). Parohy jelenů sika jsou úzké, 
vzpřímené a směřují mírně dozadu a měří 30 až 66 cm na délku v závislosti na poddru-
hu a místních podmínek (Nowak, 1999). Paroží čtyřletého jelena by mělo dosahovat 
délky minimálně 40 cm a mělo by dosahovat osmeráka. Podle Ueckermanna (1972) 
mají jeleni nejdelší lodyhy ve věku 6–7 let.

Růst paroží byl sledován u našeho jelena siky vietnamského (Cervus nippon pseudaxis) 
v roce 2016 a 2018. Tento samec se narodil 16. 3. 2006 v Mulhouse (Francie) a k nám 
do zoo přicestoval 19. 9. 2014 z dánské Zoo Odense.

Tento desetiletý samec shodil své paroží ve tvaru osmeráka 28. 3. 2016. To, že samec 
neměl paroží, mělo z počátku vliv na jeho postavení v hierarchii. Samec byl několik 
týdnů samicemi utlačován, byl odháněn od koryt s krmením a většinu dne se zdržoval 
spíše v ústraní. Jeho paroží je zhodnoceno v následující tabulce 1.

Tabulka 1: Hodnocení paroží ve tvaru osmeráka shozeného 28. 3. 2016

Levé paroží Pravé paroží

Délka lodyhy 47 cm 47 cm

Délka 1. výsady (očníku) 23 cm 19,5

Délka 2. výsady (opěráku) 15 cm 14 cm

Spodní obvod lodyhy (mezi očníkem 
a opěrákem)

10,7 cm 10,6 cm

Horní obvod lodyhy  
(mezi opěrákem a horní vidlicí)

9,9 cm 9,2 cm

Hmotnost 756 g 732 g

Z tabulky tedy jasně vyplývá, že měl samec těžší levé paroží a že nejdelší výsadou je 
očník, který byl delší na levém paroží.

Měsíční samička

A female in its first month
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Cyklus růstu nového paroží u stejného samce je zobrazen na následujících fotogra-
fiích. První fotografie byla pořízena 35. den od shození paroží (2. 5. 2016). Zde je již na-
značen růst první výsady (očníku). Druhá fotografie byla pořízena 8. 6. 2016, tj. 72. den 
od shození starého paroží. Zde je již vidět růst druhé výsady (opěráku). Na třetí fotografii 
pořízené z 3. 7. 2016 (97. den po shozu) je již vidět třetí a čtvrtá výsada. Od poloviny čer-
vence pak začal jelen své paroží vytloukat. Během tohoto období se zdržoval mimo 
stádo a spíše polehával někde osamoceně. Na poslední fotografii je pak již vidět plně 
vzrostlé paroží (osmeráka), které je již téměř celé vytlučené.

Další roky už ale samec slábl a v roce 2017 a 2018 už měl pouze 3 výsady na každém 
parohu (šesterák). Po desátém roku života už tedy paroží samce sláblo. Pro porovnání 
je jeho paroží shozené 10. 4. 2018 zhodnoceno v následující tabulce 2.

Tabulka 2: Hodnocení paroží ve tvaru šesteráka shozeného 10. 4. 2018

Levé paroží
Porovnání 

s rokem 2016
Pravé paroží

Porovnání 
s rokem 2016

Délka lodyhy 43 cm –4 cm 42 cm –5 cm

Délka 1. výsady (očníku) 19 cm –4 cm 21 cm +1,5 cm

Délka 2. výsady (opěráku) 12 cm –3 cm 12 cm –2 cm

Spodní obvod lodyhy  
(mezi očníkem a opěrákem)

9,8 cm –0,9 cm 9,5 cm –1,1 cm

Horní obvod lodyhy (mezi 
opěrákem a horní vidlicí)

neměřen neměřen

Hmotnost 554,1 g –201,9 g 537,4 g –194,6 g

U tohoto samce i nadále docházelo k tomu, že levý paroh zůstával pořád těžší (byl del-
ší, ale hlavně i tlustší). Mezi rokem 2016 a 2018 došlo ke snížení všech parametrů kromě 
délky 1. výsady na pravém parohu, tato délka vzrostla o 1,5 cm. V přírodě by už tento 
samec měl problémy se silnějšími samci, ale v zajetí jeho slabší paroží ničemu nebrání. 
Postupně ale docházelo nižšímu zabřezávání samic a docházelo i k vyšší úmrtnosti 
mláďat. Proto v roce 2019 přivezeme nového mladého samce ze Zoo Erfurt, který na-
hradí našeho stávajícího samce.

Použitá literatura:
Husák F., Wolf R., Lochman J.: Daněk, Sika, Jelenec. Praha: Státní zemědělské naklada-
telství, 1986, 320 s.

Nowak R. M.: Walker‘s Mammals of the World. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1999, 1936 s. ISBN 0801857899. 

Ueckerman E.: Der sikawildabschuss.Hamburg: Parey, 1972, 55 s. ISBN 9783490203120.

Summary:
The present article covers the evaluation of growth of antlers in a male Vietnamese 
sika deer in 2016 and 2018. This male was born on 16 March 2006 in France; it arrived 
in Ústí on 19 September 2014. Antlers start to grow between month 12 and 14. In 2016, 
antlers included 4 tines, meaning the animal was an eight-point buck. The male shed 
these antlers on 28 March 2016. The antlers weighed a total of 1,488 g with the left antler 
being about 24 g heavier. Each of the main shafts measured 47 cm. In 2018, however, it 
was already a six-point buck. From 2016 onwards, its antlers began to weaken. In 2018, 
the antlers weighed 1,091.5 g. The left antler was, again, heavier. The shafts reduced 
as well. From its 10th year, the animal was getting weaker. While in the wild this stag 
would be having problems with stronger males, in captivity its weaker antlers were not 
a disadvantage. Gradually, however, the rate of pregnancy in the females decreased 
and there was even a higher mortality rate seen in young animals.

Adresa autora:
Ing. Lukáš Štěrba, Zoo Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

2. 5. 2016 (35. den po shozu)

2 May 2016 (day 35 after shedding)

8. 6. 2016 (72. den po shozu)

8 June 2016 (day 72 after shedding)
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3. 7. 2016 (97. den po shozu)

3 July 2016 (day 97 after shedding)

25. 7. 2016 (119. den po shozu)

25 July 2016 (day 119 after shedding)

VÝVOJ ZDRAVOTNÍHO STAVU SAMICE SLONA INDICKÉHO 
(ELEPHAS MAXIMUS) V ROCE 2018
THE DEVELOPMENT OF THE STATE OF HEALTH OF A FEMALE ASIAN ELEPHANT  
(ELEPHAS MAXIMUS) IN 2018

Zpracováno dle poznámek chovatelů Jana JAVŮRKA, Petra KIEBELA 
a Pavla KÖKERTA

Zoologická zahrada Ústí nad Labem chovala v roce 2018 dvě samice slona indického 
(Elephas maximus). Starší Delhi (narozena přibližně v roce 1983 ve volné přírodě – Viet-
nam) a mladší Kalu (narozena přibližně v roce 1984 ve volné přírodě – Vietnam). Slonice 
Kala trpěla s postupujícím časem četnými zdravotními pro-
blémy, které souvisely s nevhodným způsobem odchovu 
ve Vietnamu před importem do ústecké zoo. V posledních 
třech letech byly řešeny zejména abscesy na končetinách, 
fatálním bylo postižení druhého prstu levé přední končetiny 
(označení prstů je popsáno vedle textu), které se nedařilo 
uspokojivě léčit od roku 2016. Absces na této končetině se 
i přes podpůrnou léčbu stále zvětšoval.

V lednu 2018 proběhla zásadní schůzka s veterinářem a vedením zoo, na které se zvažo-
vala možnost radikální operace levé přední končetiny, která by mohla problém vyřešit. 
Panovaly však obavy z celkového zdravotního stavu Kaly, z jejího sklonu ke špatnému 
hojení ran a problematického pohybu s rehabilitovanou jednou nohou. Veterinář tedy 
navrhl nasadit Tarantulin, posílit imunitu a zajistit více možností k odpočinku. K tomuto 
účelu se osvědčily hydraulické oddělovací sloupy ve stáji, které Kale sloužili k podpírání. 
Sloupy byly vysunuty do několika různých výšek (cca 97 cm – 128 cm). Kala je až do po-
slední chvíle velmi využívala. Stále probíhaly pravidelné procházky po areálu zoo, byť 
na nich byly znát problémy, hlavně v pohybu dolů z prudších kopců. Z tohoto důvodu 
panovala s ohledem na šikmou rampu vedoucí z výběhu do pavilonu obava z bu-
doucnosti. Kala dostávala léky proti bolesti a zánětu (Equipalazone), enzymy a další 
řadu veterinárních či nutričních přípravků.

V průběhu března se objevila na prst hluboká píštěl na pleci pravé přední končeti-
ny, zřejmě po vpichu Nekro Veyxymu (Tarantulin). Ošetřována byla Betadinou mastí, 
výplachem Alfadinem, Tenazymem. Léčba Tarantulinem dle subjektivního hodnocení 
chovatelů neměla výrazný účinek.

Koncem března se zvětšovaly problémy Kaly nejen na procházkách, ale i při zvedání 
z lehu. Kala začala „tahat“ zadní nohy, nechtěla si lehat sama ve výběhu, přičemž od-
počinek pro ni měl zásadní důležitost. Jedním z důvodů byla zřejmě přítomnost Delhi, 
která ji při lehnutí „obtěžovala“. Proto chovatelé při odpočinku Kale asistovali a Delhi 
umravňovali.

Počátkem dubna došlo k RTG vyšetření nohou Kaly, které bohužel ukázalo, že absces 
zasahuje až na koncové články prstů levé přední končetiny. Na základě tohoto vyšetře-
ní bylo naplánováno otevření abscesu. 

NAŠE ČÍSLOVÁNÍ NEHTŮ:

Číslo označuje pořadí nehtu 
z vnější strany směrem dovnitř.

První písmeno znamená  
levá/pravá, druhé znamená 
přední/zadní.
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Aby Kala získala další možnost k odpočinku, byla do stáje navezena hromada písku. 
Kala sama ji ovšem k lehání nevyužívala, lehla si jen na příkaz při mytí. Pískem se spíše 
zahazovala, v noci si do něj chodila stoupnout.

Počátkem července začali chovatelé zkoušet oddělování slonů, kdy Kalu odvádě-
li do výběhu a Delhi nechávali po určitou dobu v pavilonu. Chtěli tak slony připravit 
na možnost, že Kala nebude moci po naplánované operaci nějaký čas chodit do vý-
běhu. Zpočátku nervózní reakce se postupně uklidňovaly.

Dne 25. 7. došlo k operaci abscesu, která trvala přes dvě hodiny. Operaci vedl 
MVDr. Václav Poživil. Ve veterinárním týmu byl i MVDr. Vodička (Zoo Praha) a MVDr. Ju-
rek (Zoo Liberec). Absces byl otevřen, poškozená tkáň vybrána, vše vyčištěno, kaverna 
vyplněna ATB hmotou. Noha byla napevno omotána dehtovou páskou, přes ni nasa-
zena botička. Další dny panoval obvyklý režim včetně úpravy botičky a pásky. Dne 3. 8. 
došlo k sundání dehtové pásky, kdy se ukázalo, že noha byla nepřirozeně deformo-
vána, tuhá, při došlápnutí „nepracovala“. Kala došlapovala jen na špičku. Kůže byla 
zapařená a loupala se, z lůžka byl vyzut prostřední nehet. Dne 6. 8. docházelo k ma-
sivnímu odlučování kůže, objevila se boule nad dalším nehtem (5LP). Další den došlo 
k totálnímu vyzutí středového nehtu (3LP), který byl večer kompletně odstraněn. Nad 
vnitřním nehtem (5LP) se odloučila kůže. Byly používány přípravky ke zmírnění tohoto 
stavu – Višněvského balzám, desinfekce a proplachy píštělí a kaveren. Kontrolní RTG 
vyšetření proběhlo 9. 8., bylo řečeno, že otok a problémy zřejmě způsobuje uvolněný 
kousek kosti, jinak uvnitř nohy je vše v pořádku, bez výpotku. Na snímku pravé nohy bylo 
objeveno drobné poškození špičky jednoho prstu. Kala byla ale tak vyčerpaná, že si 
poprvé a naposledy přes noc sama lehla na hromadu písku ve stáji.

Dne 12. 8. se enormně zvětšila kapsa v chodidle pod vnitřním nehtem (5LP). Na pravém 
loktu se objevila díra s páchnoucím výtokem. 14. 8. se uvolnil otvor do boule nad 4LP. 
Noha byla stále bolavá a opuchlá. Kala v těchto dnech velmi špatně žrala. Na bolest 
dostávala 12 pytlíků Equipalazonu.

Dne 21. 8. se zdálo, že páchnoucí zánět pomalu odeznívá. Začala se ovšem více od-
lučovat velká část chodidla, ale pod odloučením bylo narostlé chodidlo nové. 23. 8. 
se objevil krvavě červený výtok z levé spánkové žlázy, po dvou dnech z obou žláz. 
Výtoky trvaly až do 29. 8. Provedl se stěr na rozbor, možným důvodem bylo střídání 
antibiotik nebo vyšší dávky Equipalazonu. Krevní výsledky dopadaly dle slov veterináře 
dobře, podle nich nebyl jinde žádný zánět, v pořádku byly ledviny, játra. Kala se hodně 
opírala, bylo vidět, že je „posmutnělá“, bolavá. Od 6. 9. se otvor v noze začal zevnitř 
„zavalovat“. Dne 11. 9. chovatelé na doporučení veterinární specialistky Florence Ollivet 
zkoušeli fotit nohy termokamerou, aby se zmonitoroval rozsah zánětu.

Dne 16. 9. ráno byla Kala nalezena ve stáji ležící na levém boku, nebyla schopna se 
zvednout ani s pomocí podkládání balíky sena či pískem. V průběhu několika hodin 
se její stav zhoršoval. Proto byla pomocí navijáků zatažena do ložnice Delhi, která je 
vybavena stropními traverzami, a Kala byla na popruzích vytažena a postavena. Byla 
jí ochlazována hlava, nohy masírovány. V průběhu probíhala kontrola okysličování, 
krevního tlaku. Dostala injekčně podpůrné prostředky, stejně tak byla rektálně zavod-
ňována. Po zavěšení trochu žrala – hlavně banány, jablka, trochu sena. Z celé příhody 
vyšla v dosti zbědovaném stavu – odřená na tváři, na uchu, na boku. Levé oko bylo 

napuchlé, zakalené, špatně na něj viděla. Na levé přední končetině se rozšířilo ložisko 
zánětu, na pravé byl sedřený a stržený pravý loket. Na noc zůstala podpírána popru-
hy. Důvod pádu nebylo bohužel možné na kamerovém systému rekapitulovat – kvůli 
častým výpadkům elektrického proudu došlo k přenastavení spínače nočního přísvitu.

Druhý den po sundání z popruhů se Kala obtížně pohybovala, špatná hybnost se týka-
la všech končetin. Další dny se zlepšilo oko, ale došlo k nekróze okraje levého boltce, 
praskala poškozená kůže. Po čtyřech dnech šla do výběhu, kde dlouze odpočívala 
na hromadě písku. Z chybějících nehtů jí poměrně rychle vyhřezávala tkáň, kterou 
byla zabrušována a upravována. Bylo vidět, že jí dělá dobře stání v připraveném písku 
v rohu stáje. 

Dne 26. 9. byla zprovozněna váha a oba sloni byli poprvé zváženi. Chovatelé mohli 
pracovat s objektivními údaji o kondici slonů. Tyto dny byla Kala bolavá, smutná, hodně 
se opírala. V průběhu dopoledního mytí si ještě lehala do „pololehu“. Kvůli čím dál ob-
tížnějšímu zdvihání chovatelé přešli na mytí ve stoje ze schůdků.

Dne 9. 10. proběhlo s pomocí kolegů IZW Berlin další vyšetření. Kale byly nitrožilně přímo 
do obou předních končetin aplikovány vysoké dávky antibiotik. Nohy byly po aplika-
ci dvacet minut zaškrceny, aby ATB působily pouze v určeném místě a nedošlo k vy-
plavení antibiotik do celého těla. O dva dny později byl na řešení bolestivosti přidán 
Butomidor (lék opiátového typu). Ten den také Delhi atakovala Kalu, ta naštěstí padla 
na pravý bok, a tak byla schopna se sama zvednout. Po cílené aplikaci antibiotik se 
stav Kaly mírně zlepšil, méně přešlapovala, byla celkově veselejší, lépe žrala, ve výběhu 
hledala enrichment. Možná i atak s tímto souvisel – stav Kaly se zlepšil natolik, že Delhi 
provokovala. 

Dne 22. 10. proběhla schůzka s veterinářem a vedením o prognóze zdravotního stavu 
Kaly, poprvé zde zazněla i možnost eutanazie. Byli osloveni i další kolegové a odborníci 
z jiných zoo, mimo jiné i zooložka Ing. Ilona Pšenková PhD, t. č. na mateřské dovolené. 
Po dohodě s ředitelem nabídl v té době svoji pomoc také MVDr. Dušan Usvald. Kromě 
nemocné nohy začali řešit zejména celkový stav Kaly, její výživovou kondici. Bylo jasné, 
že pokud Kala nezíská energii, léčba nohy nemá naději na úspěch. Byly stanoveny dva 
cíle – zjistit problém v konverzi potravy, zlepšit krmnou dávku, detailně a hlavně pravi-
delně kontrolovat stav pomocí krevních rozborů a rozborů trusu (mikrobiální osídlení 
střeva). Druhý cíl spočíval v radikálním odstranění nekrotické tkáně na LP a v násled-
ném, velice náročném ošetřování velké rány.

Dne 16. 11. provedl MVDr. Usvald RTG a ultrazvukové vyšetření. To podle něho sice pro-
kázalo napadení prstních kostí, ale noha byla „nosná“ a měla šanci na záchranu. 
Doporučil zavést sušší režim a pečlivě vyřezávat a upravovat přerůstající „houbovitou“ 
tkáň. RTG vyšetření také odhalilo počínající zánět v pravé přední končetině, který vznikl 
v důsledku extrémního přetěžování při odlehčování levé přední končetiny. Byla naplá-
nována další operace a kvůli zapůjčení kvalitních popruhů k zavěšení byli osloveni 
kolegové ze Zoo Dresden.

Začalo se více pracovat s dávkováním léků proti bolesti, neboť vzniklo podezření, že 
jejich dlouhodobé používání by mohlo mít vliv na trávení Kaly. Pod slunečník ve výběhu 
byl namontován výkonný IR zářič, aby prohříval část hromady písku pod ním. Sloni pří-
jemné teplo využívali, byť si ho nárokovala spíše Delhi.
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Dne 4. 12. bylo odstraněno velké množství nekrotizující a poškozené tkáně LP. Operaci 
provedl MVDr. Usvald, asistoval MVDr. Poživil. Začal náročný kolotoč „údržby“ a převa-
zování operované nohy. Každý den v 8.00, 12.00 a 16.00 hodin chovatelé ránu nejdříve 
řádně vypláchli studenou vodou. Následovalo opravdu důkladné drbání obnažené 
tkáně kartáčem, v hloubi nohy s použitím tvrdého zubního kartáčku. To mělo sloužit 
k odstranění případné nekrotické či bakteriálně napadené tkáně a k prokrvení. Násle-
dovalo další důkladné opláchnutí studenou vodou, dezinfekce Betadinou a Alfadinou. 
Pak osušení, z počátku i vyfénování, poté aplikace léků, enzymů – v 8.00 hodin Genta-
mycin, v 12.00 hodin Veyxym, v 16.00 hodin oba najednou. Noha byla zatamponová-
na, přiložena dětská plena, zajištěna izolepou a byla nasazena botička. Každá tato 
údržba trvala cca půl až tři čtvrtě hodiny. Ráno chovatelé laserovým teploměrem měřili 
Kale v tlamě teplotu, byla pod ATB (Gentamox, 1x denně), dvakrát za týden dostala 
multivitamin inj. Posléze postup převazů chovatelé modifikovali podle potřeby. Důležité 
bylo udržet otevřenou ránu v suchu, na to se nejlépe osvědčilo používání dětských 
plen. Z tohoto důvodu byla hůře prodyšná botička používána jen při pobytu ve výběhu, 
ve stáji ji nahradil prodyšnější poštovní pytel.

Zároveň došlo k úpravě krmné dávky – pro zlepšení střevní mikroflóry bylo radikálně 
zmenšeno množství předkládané krmné řepy, bylo pečlivěji dbáno na kvalitu a druh 
sena. Kala dostávala biotin, minerály a vitamíny, na zkoušku i sladový květ kvůli obsahu 
minerálů, ale moc ho nežrala.

Dne 7. 12. MVDr. Usvald aplikoval ATB do zaškrcené PP. Došlo i k drobnému upravení 
rány na LP. Na Kale bylo vidět, že zavěšování a přispávání už má dost. Tentokrát do no-
vých popruhů hodně „padla“. Z obou zavěšení měla Kala odřeniny zejména v oblasti 
slabin. Byla zvýšena dávka Equipalazonu (10 pytlíků ráno, 10 večer), Nalgosed podle 
potřeby. Na Kale bylo znát, že se jí mírně ulevilo. Nekrotická píštěl zřejmě byla mnohem 
bolestivější záležitost. Při převazu chovatelé místo Gentamycinu zařadili Anigran, pozdě-
ji Noroclav, s kombinací léků v průběhu dne pracovali podle stavu rány. Kala dostala 
každý den injekčně ATB, zařadili i podávání Imrestoru inj.

Překvapující bylo, jak rána intenzivně pracuje a zarůstá novou tkání. Začalo hrozit uza-
vření rány směrem z venku, což by vedlo k tomu, že uvnitř nohy zůstane dutina. Zámě-
rem bylo naopak postupné zavírání směrem z nitra rány. Proto docházelo k důklad-
nému škrábání obnažené tkáně pomocí zbroušené hrany kávové lžičky, uvnitř rány 
i pomocí vyškrabovací lžičky. Vrásky však dělala oblast chodidla v místě chybějícího 
nehtu, která byla bolestivá a nezarůstala. Bylo neuvěřitelné, že Kala tuto poměrně radi-
kální péči snášela velice dobře a příkladně spolupracovala. Postupně se dokonce při 
převazech nudila. Větší boj byl při každodenních injekcích, zvlášť podání multivitaminu 
ji rozhodně netěšilo. Rychle rostoucí houbovitou a vláknitou tkáň chovatelé upravovali 
pomocí flexy.

Dne 2. 1. 2019 v osm večer Delhi přes sloupy strčila do Kaly. Ta šťouchanec neustá-
la, padla do pololehu a i přes její snahu nedokázala vstát. Díky mobilnímu přístupu 
do kamerového systému z domova a monitoringu 24 hodin denně mohli chovatelé 
rychle reagovat. Pomocí plachty, kurt a hromady improvizace Kalu zvedli v místě pádu, 
tzn. nemuseli ji táhnout pod traverzy v boxu Delhi. Snad i díky krátké době ležení byla 
Kala ihned po zvednutí velmi aktivní a snažila se z popruhů odejít. To jí bylo raději umož-
něno a Kala pokračovala v provokacích Delhi.

Z péče o ránu na noze se stala rutina, postup se ustálil na škrábání rány ráno a večer, 
při každém ošetření použit Gamaret, ráno pak Anigran, večer Veyxym. Probíhaly pravi-
delné odběry krve, rozbory najednou ukázaly nedostatek selenu, ale také přítomnost 
zánětu, zřejmě i jinde než jen v noze.

Dne 14. 1. se na LP objevila píštěl mezi nehty 4LP a 5LP, zde později i kapsa v chodidle.

Dne 18. 1. v šest hodin ráno se Kale podlomila přední noha, ona ztrátu rovnováhy ne-
zvládla a upadla. Opět se nebyla schopná zvednout. Pomocí popruhů a plachty opět 
zvednuta v místě pádu. Tentokrát byla ovšem po zvednutí bolavá, otřesená, kulhající. 
Přesto chovatelé cítili, že bude lepší pustit ji do výběhu, kde by si mohla odpočinout.

Dna 21. 1. proběhla další schůzka, kde se vážně uvažovalo o možnosti eutanazie, ale 
přesto se pokračovalo v nastolené péči. Rána na noze se zlepšovala, dokonce krásně 
zarůstala tak, jak měla, tzn. zevnitř. Začal být problém s chodidlem pod ránou. To se 
začalo na kraji odlučovat. Přerůstající okolí rány chovatelé udržovali a tvarovali brouše-
ním úhlovou bruskou. Tkáň byla čistá, bez sebemenších náznaků infekce či jiných pro-
blémů. Horší to bylo s celkovým stavem. Přestože Kala poměrně dobře žrala, bylo vidět, 
že slábne. Hodně se opírala, a tak odpočívala. Chovatelé zařadili probiotika Profoal, 
vyřadili Equipalazone i opiáty a Kala každý den dostala injekčně Flunixin. Ke konci se 
dokonce zlepšila tak, že byl Flunixin aplikován obden.

Dne 4. 2. se Kale podlomila ve výběhu přední noha a ona upadla. Bylo na ní vidět, že 
je vyčerpaná. Přestože kolem ní chodila spousta lidí, ona v únorovém sluníčku klidně 
a spokojeně spala. V 15.33 hodin byla provedena eutanazie, Kala odešla v klidu a míru. 
Chovatelé byli s ní, hladili ji a konejšili… Důležité zároveň bylo, aby Delhi měla šanci 
pochopit, co se stalo. Kalu pracovníci zoo přesunuli do stáje. Delhi ji celou noc neopou-
štěla, snažila se jí být co nejvíc nablízku, stála nad ní, ohmatávala jí chobotem. Ráno 
při odtahování kadaveru se Delhi hlasitě ozývala. Byla to symbolické zakončení 32leté 
historie chovu dvou slonů v Zoo Ústí nad Labem…

Pitva vedená MVDr. Renatou Poživilovou proběhla na dvoře u pavilonu žiraf. MVDr. Po-
živilová odebrala vzorky orgánů (sleziny, jater, ledvin, plic a výseč aorty) a odeslala je 
na patologicko-anatomické vyšetření do SVÚ Praha. Další vzorky byly odeslány na his-
topatologické vyšetření do Ústavu patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno. 
Do IZW Berlin byla odeslána děloha, vaječníky, část chobotu, oční bulby a distální části 
všech končetin.

Velice důležitou práce v zoo je prezentace událostí směrem k veřejnosti, a to zejména 
v souvislosti s negativními situacemi, jako je úhyn či eutanazie oblíbených (V.I.P.) zvířat. 
Boj o Kalu průběžně sledovalo velké množství lidí, kteří se o její osud intenzivně zajímali 
a ptali se přímo či prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí… Po smrti Kaly se neobjevily 
téměř žádné negativní reakce, odsouzení či kritika. Bylo až dojemné, kolik lidí si na face-
book dalo fotografii s Kalou a kolik jich psalo o setkání s ní….

Odchodem Kaly přišla zoo o jednu s hlavních ikon, ale věříme ve světlou budoucnost, 
že chov slonů (byť v jiné podobě) bude pokračovat i v dalších letech. Zároveň bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří se na péči o Kalu podíleli, zejména MVDr. Vodičkovi, Flo-
rence Ollivet-Courtois a kolegům slonařům za konzultace, MVDr. Dušanu Usvaldovi a 
Ing. Iloně Pšenkové, PhD., za pomoc a naději…
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Summary:
The article covers the development of the state of health of Kala, the female Asian ele-
phant (Elephas maximus) which arrived in Ústí nad Labem back in 1985. Over the years, 
she displayed various health conditions associated with inappropriate management 
back in Vietnam prior to importing the animal to the zoo. In particular, abscesses on 
the feet were addressed in the most recent three years but failed to be treated in a sa-
tisfactory manner from 2016.

In January, a crucial meeting took place with the zoo veterinarian and the zoo ma-
nagement, considering the possibility of surgery of the left front foot. Health problems 
were manifest in movement and in walking, as well as when the animal was getting up 
from the lying position. In early April, there was another x-ray examination of the feet 
which unfortunately showed that an abscess had attacked the terminal phalanges of 
the left front foot. On the basis of this check, a surgery was scheduled and took place 
on 25 July; it lasted over two hours. The abscess was opened, the damaged tissue remo-
ved, everything was cleaned and the cavity was filled with an ATB material. Unfortuna-
tely, however, complications multiplied after the surgery and healing did not progress 
as it should. On the morning of 16 September Kala was found in her box lying on the left 
side, unable to get up even when being supported with bales of hay or with bags of 
sand; accordingly, the animal was forced to stand up by means of winches and straps. 
On 9 October, there was another check assisted by IZW Berlin’s experts. Kala was ad-
ministered high doses of antibiotics intravenously directly into the two front limbs. On 22 
October, there was a meeting with the zoo vet and zoo managers concerning the pro-
gnosis of the state of health of the female elephant; the possibility of euthanasia was 
mentioned for the first time. Colleagues and experts from other zoos were also consul-
ted. Another veterinarian, MVDr. Usvald, took charge of the treatment. On 4 December, 
another surgery took place. Post-operative care was a very difficult task for both Kala 
and the elephant keepers; it involved cleaning wounds and redressing several times 
a day. Although it seemed that the state of health of the animal was slightly improving, 
during January 2019 Kala fell several times and was unable to get up by herself.

The desperate struggle for Kala ended on 4 February when the animal’s front limb 
curled up in the enclosure and the elephant fell once again. Since the animal was 
obviously exhausted, she was euthanized at 3.33 p.m., looking peaceful and quiet as 
she passed away. The keepers were there with the female to stroke and soothe her… 
At the same time, it was considered important for Kala to stay with Delhi, the other ele-
phant female, so that Delhi would understand what had happened. Zoo staff moved 
the dead elephant indoors. Delhi did not leave the body all night long, trying to stay 
as close as possible, standing above it and touching it with its trunk. In the morning, as 
the body was being removed, Delhi was making loud sounds. It was a symbolic end to 
the history of keeping two elephants at Ústí nad Labem Zoo, one that lasted 32 years…

Adresa autorů:
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 407 01 Ústí nad Labem

První rentgenové vyšetření (duben 2018)

The first x-ray examination (April 2018)

První operace (červenec 2018)

The first surgery (July 2018)
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Noha po operaci

The foot after surgery

Druhé rentgenové vyšetření (listopad 2018)

The second x-ray examination (November 2018)

Aplikace ATB (IZW Berlin)

ATB being applied (IZW Berlin)

Druhá operace (prosinec 2018)

The second surgery (December 2018)



FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS 2018

5554

TOMUS 43

Pooperační péče, převazy

Post-operative care, redressing

Rozloučení s Kalou (4. 2. 2019)

Last farewell to Kala (4 February 2019)

VÝSKYT NETOPÝRŮ NA ÚSTECKU
OCCURRENCE OF BATS IN THE TERRITORY OF ÚSTÍ NAD LABEM

Kristýna CHMELOVÁ

Úvod:
Netopýři jsou savci se soumračnou a noční aktivitou, kteří si díky předním končetinám 
přeměněným v křídla jako jediní na světě osvojili schopnost aktivního letu. Ačkoliv je 
většina lidí považuje za „okřídlené myši“, nemají s hlodavci nic společného. Nejblíže 
mají k hmyzožravcům, zejména pak k čeledi ježkovitých. Netopýři jsou řazeni do samo-
statného řádu letouni (Chiroptera) a kromě nich do něj patří např. i známí vrápenci 
a kaloni. Letouni jsou po hlodavcích druhým nejpočetnějším savčím řádem. Dnes zná-
me kolem 1250 druhů, což odpovídá téměř čtvrtině všech současných savců. Těžiště 
jejich výskytu spadá do tropů a subtropů, i u nás ale najdeme zástupce této zajímavé 
skupiny živočichů. V současné době se na území České republiky vyskytuje 27 druhů 
letounů tří čeledí, a to čeledi netopýrovití (Vespertilionidae), vrápencovití (Rhinolophi-
dae) a létavcovití (Miniopteridae). 

Letouni se živí rozmanitou potravou. Všechny u nás žijící druhy jsou hmyzožravé, zná-
me ale i druhy živící se rybami, žábami, ještěrkami, ptáky, jinými druhy netopýrů nebo 
druhy čistě býložravé, živící se ovocem, květy a nektarem. Známí jsou také upíři, kteří se 
živí pouze krví teplokrevných obratlovců. Upíři svými ostrými zuby naříznou kůži svého 
hostitele, savce nebo ptáka, a krev vytékající z rány poté olizují (krev tedy nesají, jak 
si lidé často myslí). Sliny upírů obsahují navíc látky, zabraňující srážení krve, a přírodní 
anestetikum, které kůži napadeného zvířete lokálně umrtví a oběť tak necítí bolest.

Pokud jde o velikost, většinou se jedná o zvířata menší či střední velikosti, nicméně 
i mezi letouny najdeme obry a trpaslíky. Největším letounem na světě je kaloň malajský 
(Pteropus vampyrus), který váží až 1,6 kg a v rozpětí křídel může dosahovat až 1,7 metru. 
Naopak nejmenším zástupcem je netopýrek thajský (Crasseonycteris thonglongyai), 
s rozpětím křídel jen kolem 10 cm, délkou těla mezi 29 – 33 mm a hmotností kolem 
2 gramů, a je tak považován za vůbec nejmenšího savce na světě.

Letouni v teplých krajích, kde se nestřídají roční období, jsou aktivní téměř po celý rok, 
protože hmyzu či jiné kořisti je dostatek. Pro netopýry mírného pásma je ale charakte-
ristický roční sezónní cyklus, ve kterém se střídá období aktivity s obdobím zimního od-
počinku. Jelikož jsou všichni naši letouni hmyzožraví, musí zimu, během které se hmyzu 
nedostává, nějak přečkat, a aby omezili co nejvíce spotřebu energie, upadají do pra-
vého zimního spánku (hibernace). Jde o stav strnulosti, při kterém tělesná teplota klesá 
z obvyklých 37 °C na 2 až 4°C a zpomalují se všechny životní procesy. Zimní spánek 
ale není nepřetržitý a netopýři se během zimování občas probudí, aby se např. pře-
místili do výhodnějšího úkrytu. Netopýři hibernují zhruba od konce listopadu do března 
a vyhledávají zejména taková zimoviště, která mají relativně stálou teplotu nad bo-
dem mrazu, stabilní relativní vlhkost, slabé proudění vzduchu a v neposlední řadě klid. 
Tradičními zimními úkryty netopýrů jsou krasové a pseudokrasové jeskyně, štoly, skle-
pení hradů a zámků, najdeme je ale i v podzemních krytech, betonových bunkrech, 
vinných sklepech, ve skalních štěrbinách, dutinách stromů a na lidských stavbách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krev
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(např. v dilatačních spárách mezi domy). Díky zimnímu spánku, který netopýrům šetří 
velké množství energie, se oproti jiným, stejně velkým nehibernujícím savcům, dožívají 
mnohem vyššího věku. Průměrně to je kolem 5 až 10 let, jsou ale známy případy, kdy 
věk některých jedinců přesáhl i 30 let. Po probuzení ze zimního spánku, během kterého 
ztratí netopýři až třetinu své tělesné hmotnosti, přichází tzv. období jarních přeletů. Ne-
topýři navštěvují různé přechodné úkryty a věnují se zejména lovu kořisti, aby obnovili 
síly a fyzickou kondici ztracenou během zimování, při kterém využívali pouze nashro-
mážděných tuků. Koncem května pak přichází období rozmnožování. V této době vy-
tváří samice letní neboli mateřské kolonie, ve kterých rodí a odchovávají svá mláďata. 
Kolonii může tvořit jen pár jedinců, obvykle jsou to však desítky až stovky, u netopýra 
velkého dokonce až tisíce samic s mláďaty. Jako letní úkryty využívají stromové dutiny, 
půdní prostory větších budov (kostely, zvonice, hrady, zámky, školy), osamělá stavení 
(hájovny, chalupy, seníky) či štěrbiny pod krytinou či obložením budov, včetně spár 
a dutin mezi panely na sídlištích. Samice většiny druhů rodí jedno, výjimečně dvě sle-
pá neosrstěná mláďata ročně. Ta přichází na svět většinou v červnu a ve věku šesti 
týdnů jsou už zcela samostatná. V srpnu až říjnu pak dochází k rozpadu letních kolonií 
a nastává tzv. období podzimních přeletů, během kterého netopýři hledají vhodná 
místa pro zimování a intenzivně se věnují lovu potravy, aby si vytvořili dostatečné 
zásoby podkožního tuku na zimu. V této době také dochází k páření. Samice letounů 
mají zajímavou schopnost uchovat samčí spermie v pohlavních žlázách přes celou 
zimu, kdy k oplodnění vajíček dochází až v době klimaticky vhodné k vývoji zárodku, 
tedy na jaře příštího roku. V souvislosti s přelety z letních úkrytů na zimoviště můžeme 
netopýry, stejně jako ptáky, rozdělit na druhy stálé (přesuny do 30 km), přelétavé (desít-
ky kilometrů) a druhy vysloveně tažné (stovky až tisíce kilometrů). Rekordmany na dlou-
hé přelety jsou u nás netopýři rezaví, netopýři parkoví a netopýři pestří, kteří překonávají 
vzdálenosti i více než 1000 km. Ovšem rekordmanem mezi netopýřími cestovateli je 
tadarida guánová, u které jsou zaznamenány každoroční přesuny až na vzdálenost 
12 800 km.

Další pozoruhodnou vlastností netopýrů je způsob jejich orientace v prostředí. Stejně 
jako např. delfíni využívají k lovu potravy a orientaci v terénu tzv. sonaru, tedy zvukové 
navigace, která využívá vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského 
ucha. Jedná se o echolokaci (echo = ozvěna, lokace = určení místa), orientaci za po-
mocí odražených zvukových signálů/ozvěn, která netopýrům umožňuje dokonalou 
orien taci i v úplné tmě. A jak tedy echolokace funguje? Netopýři vysílají do okolního 
prostoru krátké, pro člověka neslyšitelné ultrazvukové signály s frekvencí až přes 100 kHz 
(oblast slyšitelného zvuku je mezi 20 Hz a 20 kHz) a odrazy zvukových vln od překážek 
zachycují citlivým sluchem. Po vyhodnocení ozvěny tak spolehlivě odhalí sebemenší 
překážku v letu a přesně rozeznají typ kořisti. Vše se odehrává v tisícinách vteřiny! Díky 
tomuto zjištění tedy můžeme vyloučit přetrvávající pověru ohledně netopýrů, snažících 
se zaplést nešťastným ženám do vlasů.

Metodika monitoringu letounů:
Informace o netopýrech lze získávat různými metodami: 1) sčítáním netopýrů na zi-
movištích, 2) sčítáním letních kolonií, 3) telemetrickým sledováním prostřednictvím mi-
niaturních vysílaček, 4) odchyty do sítí nebo 5) sledováním pomocí ultrazvukových 
detektorů. A právě poslední metodě monitoringu, detektoringu netopýrů, jsem se 

v posledních dvou letech intenzivněji věnovala. Ultrazvukový detektor je zařízení, kte-
ré převádí ultrazvukové signály vysílané netopýry do spektra slyšitelného pro člověka. 
Zařízení převedené zvuky rovněž zaznamenává a ukládá pro pozdější počítačové vy-
hodnocení. Díky druhově specifickým echolokačním signálům lze určit většinu našich 
druhů letounů. Menší nevýhodou této metody je to, že echolokační hlasy některých 
druhů netopýrů jsou zachytitelné pouze na krátkou vzdálenost (cca do 5 metrů) a ně-
které, tzv. podvojné druhy, nelze pomocí detekce ultrazvukových signálů mezi sebou 
odlišit. Výhodou této metody je ale především její neinvazivnost – nedochází při ní totiž 
k žádnému rušení netopýrů.

Výsledky průzkumu:
V letech 2018 a 2019 jsem se věnovala detektoringu netopýrů na 10 lokalitách v okolí 
Teplic a Ústí nad Labem (viz obr. 1 – na konci článku), a to nejen za účelem získání 
faunistických dat o výskytu letounů na Ústecku, ale také jako podklad pro biologické 
průzkumy či hodnocení konkrétních záměrů, např. plánovaných výstaveb skladových 
a výrobních areálů či revitalizací parků.

Přehled zjištěných druhů:

České jméno Vědecké jméno Vyhláška 
395/1992 Sb.

Červený  
seznam

netopýr černý Barbastella barbastellus KO LC

netopýr velký Myotis myotis KO NT

netopýr vodní Myotis daubentonii SO LC

netopýr vousatý/ n. Brandtův Myotis mystacinus/ M. brandtii SO LC

netopýr řasnatý Myotis nattereri SO LC

netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus SO LC

netopýr parkový Pipistrellus nathusii SO LC

netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus SO LC

netopýr pestrý Vespertilio murinus SO LC

netopýr večerní Eptesicus serotinus SO LC

netopýr severní Eptesicus nilssonii SO LC

netopýr rezavý Nyctalus noctula SO LC

Zkratky:

KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, NT – Near Threatened (téměř ohrožený), 
LC – Least Concern (málo dotčený)

Během terénních průzkumů se mi podařilo zaznamenat 12, s velkou pravděpodobnos-
tí až 13 druhů letounů. Všechny zjištěné druhy spadají do čeledi netopýrovití (Vesperti-
lionidae). Netopýr vousatý a netopýr Brandtův patří mezi druhy podvojné – dosavadní 
znalosti nám tuto dvojici neumožňují ze záznamu echolokačních signálů bezpečně 
rozlišit. Většina zjištěných netopýrů patří mezi druhy běžné až hojné. Mezi vzácné dru-
hy patří netopýr pestrý, zaznamenaný v okolí jezera Milada. Během monitoringu byly 
zjištěny jak druhy synantropní, na lidská sídla a jejich okolí úzce vázané (n. hvízdavý, n. 
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velký, n. večerní), tak druhy preferující lesní a parkovou krajinu (n. nejmenší, n. parkový, 
n. řasnatý, n. Brandtův, n. černý), ve které nalézají jak potravu, tak místo letních či zim-
ních úkrytů ve stromech.

Všichni u nás žijící letouni jsou z hlediska legislativy České republiky zařazeni mezi zvláš-
tě chráněné živočichy. Šest z nich v kategorii kriticky ohrožený, ostatní v kategorii silně 
ohrožený druh.

Závěr:
V předkládané práci shrnuji své výsledky z dvouletého monitoringu letounů na Ústecku 
prostřednictvím neinvazivní metody detektoringu. Na 10 lokalitách v okolí Teplic a Ústí 
nad Labem se mi podařilo prokázat výskyt 12 až 13 druhů letounů, což odpovídá 
téměř polovině druhů vyskytující se v České republice.

V rámci ochrany přírody se letounům v posledních letech věnuje čím dál větší po-
zornost. A je tomu tak zaslouženě – patří totiž mezi skupiny savců člověkem nejvíce 
ohrožené, zejména v souvislosti se zateplováním a opravami budov, kácením starých 
vzrostlých stromů s nabídkou vhodných úkrytů a rušením na zimovištích a letních kolo-
nií. V neposlední řadě je také třeba zmínit nadbytečné používání pesticidů v zeměděl-
ství a lesním hospodářství a ničení vhodných biotopů, především pak úbytek listnatých 
a smíšených lesů, vysoušení mokřadů a ničení vodních ploch.

Summary:
The aim of this paper was to document the occurrence of bats in the territory of Ústí 
nad Labem during years 2018 a 2019. Method of recordings of the ultrasound calls, per-
formed with special equipment known as bat-detector, was used. One of the advan-
tages of this method are, that it is a noninvasive methodology, where you can identify 
most species of bats without direct manipulation with them. A total of 12 to 13 species 
were recorded in 10 locations near Teplice and Ústí nad Labem, including a rare par-
ticoloured bat (Vespertilio murinus).

Literatura:
ANDĚRA, Miloš. Naši netopýři. 1. vyd. Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 2014. 
167 s.

ANDĚRA, Miloš a GAISLER, Jiří. Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochra-
na. 2. vyd., upravené. Praha: Academia, 2019. 286 s.

Adresa autora:
Bc. Kristýna Chmelová, Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké náměstí 14, 415 01 
Teplice

Obr. 1 - Zákres lokalit, na kterých probíhal monitoring letounů s pomocí ultrazvukového detektoru.

The illustration provides an overview of sites at which monitoring of the chiropteran was 
performed using an ultrasonic sensor.

Netopýr Brandtův (Myotis brandtii)

Brandt’s bat (Myotis brandtii)
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Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Western barbastelle (Barbastella barbastellus)

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

Common noctule (Nyctalus noctula)

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)

Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus)

Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)

Natterer’s bat (Myotis nattereri)
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Netopýr vodní (Myotis daubentonii)

Daubenton’s bat (Myotis daubentonii)

Netopýři velcí (Myotis myotis)

Greater mouse-eared bat (Myotis myotis)

VZÁCNÉ SETKÁNÍ
A RARE ENCOUNTER

Roman NAJBERT

Při svých cestách přírodou člověk občas potká mimo běžně žijících živočichů i vzác-
nější druhy. Při jedné takové jarní cestě za vodními druhy ptáků, kdy jsem navštívil malý 
rybník Bettynka u města Most, jsem pozoroval vzácného návštěvníka našich stojatých 
vod, husici rezavou. Husice rezavá (Tadorna ferruginea) je středně velký druh ptáka, 
který je příbuzný kachnám. Vyskytuje od severní Afriky až po jižní Čínu. Občas bývá 
pozorována i mimo oblast pravidelného výskytu a ojediněle se vyskytuje i v České re-
publice. Jednoho březnového rána, plného jarního slunce, jsem měl to štěstí ji pozoro-
vat. Pozoroval jsem jeden kus, samce. Husice se zdržovala v blízkosti kachen divokých 
a hus velkých. Většinou osamoceně plavala v blízkosti hus. Často se také osamoceně 
zdržovala na okraji rákosiny, kde se aktivně živila. Náhle se pár hus velkých zvedl z hla-
diny vody, s hlasitým kejháním obkroužil vodní plochu, což husici dalo pravděpodobně 
podnět k letu. Společně s husami odlétla. Od té doby jsem ji již na lokalitě nepozoroval. 

Husice rezavá, jak název napovídá, je zbarvena rezavě hnědé, konce křídel a ocas 
jsou černé. Toto zbarvení je u obou pohlaví stejné. Samec se odlišuje černou páskou 
na krku a poněkud tmavším zbarvením hlavy. Zobák a nohy jsou černé. Je o málo větší 
než naše kachna divoká. Délka těla je 58–70 cm, rozpětí křídel 110 – 135 cm a hmotnost 
1,1–1,6 kg. Živí se převážně rostlinnou potravou a vodním hmyzem. Ve své domovině 
husice rezavá obývá zarostlé břehy mělkých jezer mimo lesní oblasti. Zajímavostí jejího 
chování je, že si často přivlastňuje cizí mláďata a bojuje o ně s jejich rodiči. Husice re-
zavá je často chována v zoo, v minulosti i pod známým názvem husa (husice) rudá. To, 
zda se jednalo o ptáka, který unikl z chovu u nás nebo jedince, který se při tahu k nám 
zatoulal, nebylo poznat.

Summary:
The author presents the watching of the ruddy shelduck (Tadorna ferruginea), a rather 
rare species in the Czech Republic, which happened in the surroundings of the town 
of Most in April 2018.

Adresa autora:
Ing. Roman Najbert, Pytlíkov 12, 415 01 Teplice
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PTÁCI JEZERA MILADA
BIRDS OF LAKE MILADA

Václav ŠUTERA, Jiří VONDRÁČEK, Jan LOHNISKÝ

Předkládaná práce shrnuje naše pravidelná pozorování ptactva na jezeře Milada 
u Ústí nad Labem. V posledních letech zde provádíme pravidelný, celoroční monito-
ring výskytu ptáků, jak jako podklad pro biologická hodnocení stavebních prací Pa-
livového kombinátu, s. p., tak i do naší databáze. Celoročně, každý týden minimálně 
1x objedeme celé jezero, protieutrofizační nádrž i přilehlé plaviště Teplárny ČEZ Trmice.

Práce volně navazuje na naši práci – Václav Šutera a kolektiv: Příroda nádrže Milada, 
Území po zatopeném lomu Chabařovice, 2012.

Tuto práci věnujeme jednak ing. Lencovi, řediteli PKÚ, za vstřícný vztah k našim ornito-
logickým aktivitám, tak i odpovědný přístup k tvorbě této nové krajiny severních Čech. 
A dále ji věnujeme našemu kolegovi a nestorovi ornitologie severních Čech, panu 
Jiřímu Vondráčkovi, k jeho narozeninám.

Bažant obecný – Phasianus colchicus
2. 2. 2017 2-M; 3-F Václav Šutera
4. 8. 2018 1-F Jiří Vondráček
25. 8. 2018 1-F Václav Šutera
9. 2. 2019 3-M; 2-F Václav Šutera
13. 4. 2019 4 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 1-M; 1-F Václav Šutera
10. 5.2019 3-M Jiří Vondráček, Jan Lohniský
24. 5.2019 1-M Václav Šutera
8. 9.2019 5 ex. Václav Šutera

Berneška velká – Branta canadensis
11. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera
 první pozorování tohoto druhu na jezeře Milada

Bělořit šedý – Oenanthe oenanthe
9. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera
8. 9. 2019 1 ex. Václav Šutera

Bramborníček černohlavý – Saxicola rubicola
5. 4.2019 2 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
13. 4. 2019 1-M Václav Šutera
10. 5. 2019 1-M Jiří Vondráček, Jan Lohniský
24. 5. 2019 1-M Václav Šutera

Bramborníček hnědý – Saxicola rubetra
Červen 2019 2 hnízdící páry Václav Šutera
3. 7. 2018 1 ex. Jiří Vondráček

Husice rezavá (Tadorna ferruginea)

Ruddy shelduck (Tadorna ferruginea)
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Čáp bílý – Ciconia ciconia
7. 6. 2018 1ex. Václav Šutera

Čáp černý – Ciconia nigra
20. 8. 2019 5 ex. Václav Šutera

Čejka chocholatá – Vanellus vanellus
2. 11. 2016 2 ex. Václav Šutera

Čírka modrá – Anas querquedula
10. 7. 2017 7 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 5 ex. Václav Šutera

Drozd cvrčala – Turdus iliacus
9. 2. 2019 50 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 5 ex. Václav Šutera

Drozd kvíčala – Turdus pilaris
9. 2. 2019 150 ex. Václav Šutera

Hohol severní – Bucephala clangula
16. 2. 2019 23 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 6 ex. Václav Šutera
13. 4. 2019 1 ex. Václav Šutera

Holub hřivnáč – Columba palumbus
25. 8.2018 100 ex. Václav Šutera

Hrdlička zahradní – Streptopelia decaocto
Květen 2019 2 ex. Václav Šutera
Červen 2019 2 ex. Václav Šutera
 Zálet pravděpodobně z hnízdiště v Chabařovicích

Husa běločelá – Anser albifrons
9. 2. 2019 24 ex. Václav Šutera

Husa velká – Anser anser
3. 7. 2018 6 ex. Jiří Vondráček
14. 7.2018 1 juv. Václav Šutera
4. 8. 2018 40 ex. Jiří Vondráček
9. 11. 2018 50 ex. Václav Šutera
9. 2. 2019 5 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 28 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 11 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 27 ex. Václav Šutera
16. 3. 2019 21 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
5. 4. 2019 14 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
13. 4. 2019 22 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 26 ad. + 8 juv. Václav Šutera
10. 5. 2019 8 ad. + 18 juv. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 20 ad. + 4 juv. Václav Šutera

Husice nilská – Alopochen aegyptiaca
11. 8. 2018 4 ad. + 3 juv. Václav Šutera
25. 8. 2018 7 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 1-M; 1-F Jiří Vondráček
5. 6. 2019 1-M; 1-F Václav Šutera
Dne 15. 6. 2018 v květnu zničeno hnízdo se 4 vejci pravděpodobně krkavci a nyní 
vyvedena 3 juv. v náhradním hnízdění, Václav Šutera

Chřástal polní – Crex crex
24. 5. 2018 1 ex., hlas Václav Šutera
15. 5. 2019 1 ex., hlas Václav Šutera

Jeřáb popelavý – Grus grus
9. 3.2019 22 ex. Václav Šutera
5. 4. 2019 2 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Jestřáb lesní – Accipiter gentilis
2. 2.2017 1ex. Václav Šutera

Káně lesní – Buteo buteo
2. 2. 2017 6 ex. Václav Šutera
5. 6. 2019 2 ad. + 2 juv. Václav Šutera
4. 8. 2018 4 ex. Jiří Vondráček
9. 11. 2018 3 ex. Václav Šutera
9. 2. 2019 5ex. Václav Šutera
5. 4. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
20. 4. 2019 2 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 2 ex. Václav Šutera

Kalous pustovka – Asio flammeus
26. 11. 2016 1ex. Václav Šutera

Kajka mořská – Somateria mollissima
1. 1. 2019 1-F Václav Šutera
20. 1. 2019 1-F Václav Šutera

Konipas horský – Motacilla cinerea
20. 4. 2019 1ex. Václav Šutera

Kopřivka obecná – Mareca strepera
2. 2. 2017 2 ex. Václav Šutera
9. 2. 2019 4 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 6 ex. Václav Šutera
20. 10. 2019 4 ex. Václav Šutera

Kormorán velký – Phalacrocorax carbo
2. 2.2017 4 ex. Václav Šutera
23. 11. 2018 2 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 30 ex. Jiří Vondráček
16. 2. 2019 43 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 6 ex. Václav Šutera
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16. 3. 2019 24 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Krahujec obecný – Accipiter nisus
9. 11. 2018 1 ex. Václav Šutera

Krkavec velký – Corvus corax
2. 2. 2017 2 ex. Václav Šutera
4. 8. 2018 2 ex. Jiří Vondráček
11. 8. 2018 6 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 2ex. Jiří Vondráček
5. 1. 2019 1 ex. Václav Šutera
9. 2. 2019 2 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 2 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 2 ex. Václav Šutera
16. 3. 2019 4 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
13. 4. 2019 15 ex. Václav Šutera
20. 4.2019 32 ex. Václav Šutera

Krutihlav obecný – Jynx torguilla 
17. 7. 2017 2x hnízdící pár u Roudníků Václav Šutera

Křepelka polní – Coturnix coturnix
24. 5. 2018 2 ex. Václav Šutera
Červen 2019 5 ex. hlas u Roudníků Václav Šutera

Kukačka obecná – Cuculus canorus
18. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera
V roce 2018 vyvedena jedna kukačka v hnízdě rákosníka velkého

Kulík říční – Charadrius dubius
16. 3.2019 2 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 2 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 2 ex. Václav Šutera
5. 6. 2019 2 ad. + 2 juv Václav Šutera

Labuť velká – Cygnus olor
2. 2. 2017 12 ex. Václav Šutera
3. 7.2018 6 ex. Jiří Vondráček
14. 7. 2018 6 ex. Václav Šutera
4. 8. 2018 6 ex. Jiří Vondráček
11. 8.2018 3 ex. Václav Šutera
25. 8. 2018 3 ex. Václav Šutera
9. 11. 2018 2 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 8 ex. Jiří Vondráček
19. 1. 2019 4 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
9. 2. 2019 14 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 22 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 14 ex. Václav Šutera
9. 3.2019 3 ex. Václav Šutera
16. 3. 2019 4 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
5. 4. 2019 14 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

13. 4. 2019 7 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 2 ex. Václav Šutera
10. 5.2019 3 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 4 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 5 ex. Václav Šutera
8. 9.2019 2 ex. Václav Šutera

Lednáček říční – Alcedo atthis
2. 1.2016 1 ex. Václav Šutera
3. 1. 2017 1 ex. Václav Šutera

Luňák červený – Milvus milvus
5. 4. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera

Lyska černá – Fulica atra
2. 2. 2017 250 ex. Václav Šutera
3. 7. 2018 3 ex. Jiří Vondráček
14. 7. 2018 1 ex. + 5 juv. Václav Šutera
4. 8. 2018 4 ex. Jiří Vondráček
25. 8. 2018 15 ex. Václav Šutera
9. 11. 2018 10 ex. Václav Šutera
23. 11. 2018 60 ex. Václav Šutera
22. 12.2018 850 ex. Jiří Vondráček
9. 2.2019 350 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 660 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 350 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 500 ex. Václav Šutera
16. 3.2019 450 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
5. 4. 2019 12 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
13. 4. 2019 8 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 5 ex. Václav Šutera
10. 5. 2019 4 ex. + 6 juv. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Lžičák pestrý – Abas elypeata
1. 5. 2017 2 ex. Václav Šutera

Morčák bílý – Mergellus albellus
20. 1. 2019 2-M, 2-F Václav Šutera
9. 2. 2019 2-M, 2-F Václav Šutera
16. 2. 2019 2-M, 2-F Václav Šutera

Morčák velký – Mergus merganser
2. 2. 2017 88 ex. Václav Šutera
9. 11. 2018 3-M; 4-F Václav Šutera
22. 12. 2018 22-M; 6-F Jiří Vondráček
9. 2. 2019 66 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 81 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 12-M; 11-F Václav Šutera
9. 3. 2019 5-M; 5-F Václav Šutera
16. 3. 2019 6-M; 6-F Jiří Vondráček, Jan Lohniský
20. 4. 2019 1-F Václav Šutera
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Moták pochop – Circus aeruginosus
3. 7. 2018 1-M; 1-F Jiří Vondráček
11. 8. 2018 2 ad. + 4 juv. Václav Šutera
5. 4. 2019 4-M; 4-F Jiří Vondráček, Jan Lohniský
13. 4. 2019 1 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 3 ex. Václav Šutera
10. 5. 2019 1-M; 1-F Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 2 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera

Orel mořský – Haliaeetus albicilla
1. 12. 2016 1ex. Václav Šutera
2. 3. 2017 1ex. Václav Šutera
3. 10. 2018 1ex. Václav Šutera

Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla
5. 4. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Pisík obecný – Actitis hypoleucos
4. 8. 2018 2 ex. Jiří Vondráček
13. 4.2019 1 ex. Václav Šutera
15. 5. 2019 3 ex. Václav Šutera
18. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera

Polák chocholačka – Aythya fuligula
2. 2. 2017 90 ex. Václav Šutera
9. 11. 2018 50 ex. Václav Šutera
23. 11. 2018 93 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 2-M; 6-F Jiří Vondráček
9. 2. 2019 120 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 340 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 46 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 10 ex. Václav Šutera
13. 4. 2019 1 ex. Václav Šutera

Polák velký – Aythya ferina
2. 2. 2017 40 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 7 ex. Jiří Vondráček
9. 2. 2019 220 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 780 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 250 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 8 ex. Václav Šutera
16. 3. 2019 1-M; 1-F Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Potápka malá – Tachybaptus ruficollis
27. 1. 2017 5 ex. Václav Šutera
3. 7. 2018 1 ex. Jiří Vondráček
9. 11. 2018 1 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 2 ex. Jiří Vondráček
9. 2. 2019 3 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 1 ex. Václav Šutera

23. 2. 2019 2 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 2 ex. Václav Šutera
5. 4. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
24. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera

Potápka roháč – Podiceps cristatus
2. 2. 2017 20 ex. Václav Šutera
3. 7. 2018 1 ex. Jiří Vondráček
14. 7. 2018 4 ex. + 2 juv. Václav Šutera
4. 8. 2018 4 ex. Jiří Vondráček
9. 11. 2018 1-M; 1-F Václav Šutera
23. 11. 2018 2-M; 2-F Václav Šutera
22. 12. 2018 17 ex. Jiří Vondráček
19. 1. 2019 1-M; 1-F Jiří Vondráček, Jan Lohniský
9. 2. 2019 24 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 8 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 37 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 40 ex. Václav Šutera
16. 3. 2019 19 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
5. 4. 2019 15 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
13. 4. 2019 9 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 4 ex. Václav Šutera
10. 5. 2019 6 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 6 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 7 ad.+ 5 juv. Václav Šutera

Potápka rudokrká – Podiceps grisegena
5. 4. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Potáplice lední – Gavia immer
9. 2. 2019 2 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 1 ex. Václav Šutera

Potáplice severní – Gavia arctica
9. 3. 2019 4 ex. Václav Šutera

Racek chechtavý – Chroicocephalus ridibundus
9. 3. 2019 5 ex. Václav Šutera
16. 3. 2019 2 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 10 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 20 ex. Václav Šutera

Racek stříbřitý/bělohlavý
2. 2. 2017 600 ex. Václav Šutera
14. 7. 2018 6 ex. Václav Šutera
9. 2. 2019 1000 ex. Václav Šutera
16. 2. 2019 1500 ex. Václav Šutera
23. 2. 2019 150 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 50 ex. Václav Šutera
18. 5. 2019 22 ex. Václav Šutera
8. 9. 2019 16 ex. Václav Šutera
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Rákosník proužkovaný – Acrocephalus schoenobaenus
10. 5. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Rákosník velký – Acrocephalus arundinaceus
1. 7. 2018 5 ex. Václav Šutera
18. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera

Rorýs obecný – Apus apus
3. 7. 2018 10 ex. Jiří Vondráček
10. 5. 2019 8 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
18. 5. 2019 5 ex. Václav Šutera

Rybák obecný – Sterna hirundo
20. 8. 2019 4 ex. Václav Šutera

Slípka zelenonohá – Gallinula chloropus
5. 1. 2019 3 ex. Václav Šutera
9. 2. 2019 1 ex. Václav Šutera

Sluka lesní – Scolopax rusticola
5. 9. 2018 2 ex. Václav Šutera
21. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera

Sokol stěhovavý – Falco peregrinus
2018, květen–červen 2 ex. Václav Šutera
2019, duben–červen 2 ex. Václav Šutera
 Jedná se o hnízdní pár na komíně teplárny Trmice 

Stehlík obecný – Carduelis carduelis
3. 7. 2018 1 ex. Jiří Vondráček
7. 7. 2018 2 ex. Václav Šutera
14. 7. 2018 2 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 2 ex. Václav Šutera

Strnad obecný – Emberiza citrinella
19. 1. 2019 2 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
9. 3. 2019 2 ex. Václav Šutera
10. 5. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský

Strnad rákosní – Emberiza schoeniclus
19. 1. 2019 3 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
23. 2. 2019 3 ex. Václav Šutera
5. 4. 2019 3 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
13. 4. 2019 3 ex. Václav Šutera
10. 5. 2019 2 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
24. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera
8. 9. 2019 1 ex. Václav Šutera

Střízlík obecný – Troglodytes troglodytes
20. 1. 2019 1 ex. Václav Šutera

Sýkořice vousatá – Panurus biarmicus
10. 3. 2019 15 ex. Václav Šutera, M.Trebatická

Špaček obecný – Sturnus vulgaris
2. 2. 2017 15 ex. Václav Šutera
3. 7. 2018 60 ex. Jiří Vondráček
13. 4. 2019 1 ex. Václav Šutera
20. 4. 2019 1 ex. Václav Šutera

Ťuhýk obecný – Lanius collurio
3. 7. 2018 1 ex. Jiří Vondráček
1. 7. 2019 2ad.+ 3 juv. Václav Šutera
14. 7. 2018 1 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 1 ex. Václav Šutera

Ťuhýk šedý – Lanius excubitor
3. 1.2017 2 ex. Václav Šutera
3. 7.2018 1 ex. Jiří Vondráček
23. 2. 2019 1 ex. Václav Šutera
1. 1. 2019 1 ex. Václav Šutera

Volavka bílá – Ardea alba
4. 8. 2018 1 ex. Jiří Vondráček
22. 12. 2018 1 ex. Jiří Vondráček
21. 1. 2019 7 ex. Marek Hanuš
25. 1. 2019 9 ex. Václav Šutera
9. 2. 2019 1 ex. Václav Šutera
28. 9. 2019 5 ex. Václav Šutera

Volavka popelavá – Ardea cinerea
11. 8. 2018 1 ex. Václav Šutera
25. 8. 2018 3 ex. Václav Šutera
9. 11. 2018 4 ex. Václav Šutera
23. 11. 2018 2 ex. Václav Šutera
22. 12. 2018 2 ex. Jiří Vondráček
5. 1. 2019 2 ex. Václav Šutera
19. 1. 2019 5 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
9. 2. 2019 2 ex. Václav Šutera
9. 3. 2019 5 ex. Václav Šutera
16. 3. 2019 1 ex. Jiří Vondráček, Jan Lohniský
20. 4. 2019 2 ex. Václav Šutera
18. 5. 2019 2 ex. Václav Šutera
24. 5. 2019 2 ex. Václav Šutera

Vodouš šedý – Tringa nebularia
1. 5. 2017 8 ex. Václav Šutera

Vrána černá – Corvus corone
9. 11. 2018 2 ex. Václav Šutera

Zrzohlávka rudozobá – Netta rufina

23. 2. 2019 1-M; 1-F Václav Šutera
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Souhrn:
Předkládaná práce shrnuje pozorování avifauny jezera Milada v posledních letech. 
Volně navazuje na publikaci Příroda nádrže Milada z roku 2012.

V současné době je jezero již stabilizováno a po otevření veřejnosti i hojně navštěvo-
váno, hlavně v letních měsících. Jezero i přilehlé rekultivované a lesnicky i zemědělsky 
využívané plochy jsou pro ptactvo této oblasti významné. Vlastní jezero je důležitou 
tahovou zastávkou a zimovištěm řady ptačích druhů. I v současné době zde probíhají 
zřejmé i méně nápadné změny. Poprvé nově byla zastižena berneška velká a kajka 
mořská, nepravidelně zaletuje sokol stěhovavý, který hnízdí v Trmicích, bylo potvrzeno 
hnízdění husice nilské. Naopak, od roku 2010 nebyl zaznamenán výskyt dříve zde hníz-
dící koroptve polní. Nehnízdí, pouze vzácně protahuje čejka chocholatá.

Summary:
The paper summarizes the watching of avifauna at Lake Milada in recent years as 
a floating follow-up of the publication entitled Příroda nádrže Milada (The natural 
systems of the Milada reservoir), which was released in 2012.

Currently, the lake has been stabilised and, after becoming available to the public, is 
widely visited, especially during the summertime. The lake and the surrounding areas 
recultivated and utilised by forestry and agriculture are important for the birds found 
in the region. The lake alone represents an important migration stop and wintering 
grounds for numerous bird species. Even at the present moment there are obvious as 
well as less noticeable changes underway. For the first time ever, the Canada goose 
and the common eider were encountered at the site; the lake is also visited, on an 
intermittent basis, by peregrine falcons that nest in the town of Trmice. The Egyptian 
goose was also confirmed to nest around the lake. On the contrary, no occurrence 
of the grey partridge, as a bird nesting in the area previously, has been noted since 
2010. Rare cases of migration were also recorded for the northern lapwing; however, 
the bird does not nest locally.

Adresy autorů:
Václav Šutera, Pod vodojemem 1, 400 10 Ústí nad Labem

Jiří Vondráček, SNP 39, 400 11 Ústí nad Labem

Jan Lohniský, Šípková 18, 400 11 Ústí nad Labem

Foto: © Martina Trebatická

Husa velká (Anser anser) s mláďaty

Greylag goose (Anser anser) with young birds

Káně lesní (Buteo buteo)

Common buzzard (Buteo buteo)
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Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

Bearded reedling (Panurus biarmicus)

Husa velká (Anser anser)

Greylag goose (Anser anser)

SAVCI A PTÁCI NEZNABOH A ŠIRŠÍHO OKOLÍ
MAMMALS AND BIRDS OF NEZNABOHY AND THE WIDER SURROUNDINGS

Václav ŠUTERA

Úvod:
Více než 20 let se věnuji ornitologii a myslivosti v honitbě Diana Ústí nad Labem a při té 
příležitosti sleduji i výskyt savců a ptáků na tomto území. A protože i žiji v obci Neznabo-
hy, rozhodl jsem se tímto článkem, který není odborným zoologickým obrazem oblasti, 
ale příspěvkem a přiblížením laické veřejnosti k poznání fauny této krásné oblasti.

Honitba Diana má rozlohu cca 2200 ha a je ohraničena takto: silnice Ústí – Skorotice, 
Strážky, Žďár, Žďárek, Chvojna, Arnultovice, Libov, Lipová, Slavošov, Mirkov, Neštěmice, 
Ústí – Krásné Březno, Severní Terasa, Chuderov.

Mapa lokality:
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Výsledky:

PTÁCI:

Český název Latinský název Pozorování

Bažant obecný Phasianus colchicus dříve hojný lovný druh, nyní hnízdí jednotlivé 
páry, např. 2019 Neznabohy, Arnultovice, 
Chuderov, Strážky

Bekasina otavní Gallinago gallinago dříve pravidelně na tahu, hnízdění na bažince 
u Arnultovic 2016 a 2017 1 pár 

Bramborníček 
černohlavý

Saxicola rubicola hnízdící druh, např. 2019 1 pár Luční Chvojno 
a Blansko

Bramborníček 
hnědý

Saxicola rubetra pravidelně hnízdící druh, např. Strážky, Žďárek, 
Blansko

Brhlík lesní Sitta europaea hojný, hnízdící druh, např. Arnultovice, 
Neznabohy, Chuderov, Blansko

Brkoslav severní Bombycilla garrulus zimní host, např. 2018 leden 5 ex. Arnultovice

Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix pravidelně pozorovaný, hnízdící druh, 
Neznabohy 2018

Cvrčilka říční Locustella fluviatlis nepravidelný host, pravděpodobné hnízdění 
v roce 2017 u Žďárku

Čáp bílý Ciconia ciconia na přeletu, např. 2019 květen, červen 2 ex. 
u Žďárku a Arnultovic

Čáp černý Ciconia nigra dříve hnízdící druh, nyní pravidelně na průtahu 
a lovu potravy, Neznabohy, Žďár

Čejka chocholatá Vanellus vanellus dříve hnízdila např. u Žďáru a Arnultovic 2010, 
nyní vzácně na průtahu

Červenka obecná Erithacus rubecula hnízdící druh, např. Neznabohy, Chuderov, 
Blansko

Čížek lesní Spinus spinus hojně protahuje a zimuje, hnízdění 2018 
Neznabohy

Datel černý Dryocopus martius nehojně hnízdí, např. 2016 a 2018 Neznabohy 
1 pár

Dlask tlustozobý Coccothraustes 
coccothraustes

hnízdící druh, např. Strážky, Neznabohy

Drozd brávník Turdus viscivorus vzácný zatoulanec, např. 20. 3. 2018 15 ex. 
Neznabohy

Drozd cvrčala Turdus iliacus na průtahu v roce 2019 Arnultovice, Neznabohy

Drozd kvíčala Turdus pilaris hojně protahuje, hnízdění 2 párů 2017 Žďárek

Drozd zpěvný Turdus philomelos hnízdící druh, např. 2019 Neznabohy, Chuderov, 
Strážky

Dudek chocholatý Upupa epops vzácně na průtahu 2015 květen Strážky 1 ex.

Havran polní Corvus frugilegus vzácně na tahu

Holub hřivnáč Columba palumbus pravidelně hnízdící, přibývající druh, např. 
Neznabohy 2017, 2018 i 2019 4 páry

Český název Latinský název Pozorování

Hrdlička divoká Streptopelia turtur na průtahu, hnízdění 2017 Sovolusky

Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto nehojně hnízdí, např. 2018 2 páry Chuderov

Husa velká Anser anser nepravidelně na jarním i podzimním tahu

Husice nilská Alopochen 
aegyptiaca

přelet 3 ex. u Arnultovic 15. 6. 2019

Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula nepravidelný protahující druh, např. Neznabohy 
2018 i 2019

Chřástal polní Crex crex pravidelně hnízdící druh, např. 2018 Strážky, 
Žďárek, Arnultovice, Lipová, Blansko, Žežice, 
Chuderov

Jeřáb popelavý Grus grus nepravidelně na průtahu, např. duben 
2018 2 ex. Neznabohy

Jestřáb lesní Accipiter gentilis pravidelně hnízdí, min. cca 2 páry 
na sledovaném území, např. 2018 Sovolusky

Jiřička obecná Delichon urbicum hojně hnízdící druh, např. Chuderov, Arnultovice

Kachna divoká Anas platyrhynchos pravidelně hnízdí, např. Klíšský potok a rybník 
u Žďáru

Kalous ušatý Asio otus nepravidelně hnízdící druh, např. 2018 
Neznabohy

Káně lesní Buteo Buteo pravidelně protahuje a hnízdí, např. 2018 pár 
u Neznaboh a u Blanska

Káně rousná Buteo lagopus na potulce v zimě, např. Arnultovice 2017 leden 
a únor 2 ex.

Kavka obecná Corvus monedula zaletuje z hnízdiště na Severní Terase

Konipas bílý Motacilla alba hnízdící druh, např. 2019 hnízdění Neznabohy, 
Chuderov, Arnultovice a Blansko

Konipas horský Motacilla cinerea hnízdící druh, např. 2019 1 pár Strážky 
a Neznabohy

Konipas luční Motacilla flava na průtahu, např. Klíšský potok 2018 5 ex.

Konopka obecná Linaria cannabina pravidelně pozorovaný, hnízdící druh, např. 2019 
Neznabohy

Kormorán velký Phalacrocorax carbo opakovaně na přeletu, pozorován u Klíšského 
potoka u Strážek

Koroptev polní Perdix perdix vyhynulý druh, dříve běžný lovný druh, poslední 
pozorování 1997 Chuderov

Kos černý Turdus merula hojný hnízdící druh v celé sledované oblasti

Krahujec obecný Accipiter nisus hnízdí, cca min. 2 páry na sledovaném území, 
např. 2018 Neznabohy vyvedena 3 juv.

Králíček obecný Regulus regulus hnízdící druh, např. 2019 Neznabohy

Krkavec velký Corvus corax hojný hnízdící druh, např. Neznabohy, Lipová, 
Blansko  
zimoviště u Arnultovických mezí až 400 ex.
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Český název Latinský název Pozorování

Krutihlav obecný Jynx torquilla hnízdění v sadu u Strážek 2016

Křepelka polní Coturnix coturnix pravidelně hnízdící druh, např. 2018 Strážky, 
Žďárek, Arnultovice, Sovolusky

Kukačka obecná Cuculus canorus pravidelně pozorovaný druh, hlas např. 2019 
Arnultovice, Lipová, Blansko, Chuderov

Kulík říční Charadrius dubius na průtahu, např. bažinka u Arnultovic 2017 
duben 3 ex.

Labuť velká Cygnus olor nepravidelně na průtahu, např. 2 ex. Žďárek 
rybník 2018

Ledňáček říční Alcedo atthis dříve nehojně protahoval na Klíšském potoce

Lejsek šedý Muscicapa striata hnízdící druh, např. 2017 a 2019 Neznabohy 
1 pár

Luňák červený Milvus milvus opakovaně trvale se vyskytující, pozorování 
2 juv. v roce 2017 Arnultovice, v roce 2019 
vyvedena 3 juv. u Chvojna (V. Beran)

Luňák hnědý Milvus migrans protahující druh, přelet 1 ex. Žďárek 2017 i 2018

Lyska černá Fulica atra na průtahu, hnízdí 1 až 2 páry u Chvojna 
a Žďáru na rybníce

Mlynařík 
dlouhoocasý

Aegithalos caudatus na tahu, 2017 hnízdění na Zámeckém vrchu 
u Chuderova

Moták pochop Circus aeruginosus nepravidelně na průtahu, hnízdění v roce 2018 
u Lipové

Orel mořský Haliaeetus albicilla vzácný zatoulanec, přelet 1 ex. 2019 Arnultovice

Orlovec říční Pandion haliaetus zastižen na podzimním průtahu 1 ex. 22. 9. 2017 
Arnultovice

Ořešník kropenatý Nucifraga 
caryocatactes

pravidelně každoročně na průtahu 
– Neznabohy, Arnultovice, Blansko

Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla nehojně hnízdící druh, např. 2019 Neznabohy

Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis hnízdící druh, např. 2019 Neznabohy, Blansko, 
Chuderov

Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla zimní host, např. 2019 Arnultovice a Neznabohy

Pěnkava obecná Fringilla coelebs hnízdící druh, např. 2019 po páru Neznabohy, 
Arnultovice, Blansko

Polák chocholačka Aythya fuligula pouze ojediněle na průtahu, rybník Žďár 
28. 9. 2017 5 ex.

Polák velký Aythya ferina pouze na průtahu, rybník Žďár 25. 4. 2019 3 ex.

Poštolka obecná Falco tinnunculus pravidelně pozorovaná, hnízdění 1 páru 
u Chuderova 2018

Puštík obecný Strix aluco hnízdí pravidelně, např. Sovolusky a Neznabohy 
2015 a 2019

Rehek domácí Phoenicurus ochruros hojný hnízdící druh, např. Neznabohy, 
Arnultovice

Český název Latinský název Pozorování

Rehek zahradní Phoenicurus 
phoenicurus

hnízdící druh, např. 2018 a 2019 1 pár 
Neznabohy

Rorýs obecný Apus apus pravidelně přeletuje, např. 5. 6. 2017 11 ex. 
Chuderovec

Skřivan polní Alauda arvensis hnízdí, např. Neznabohy, Lipová, Chuderov

Slavík obecný Luscinia 
megarhynchos

hnízdící druh, např. 2018 Neštěmice

Sluka lesní Scolopax rusticola na průtahu a nehojně hnízdí, např. 2018 
Neznabohy a Lipová

Sojka obecná Garrulus glandarius běžně hnízdící druh, Neznabohy, Chuderov, 
Strážky, Libov, Ryjice

Sokol stěhovavý Falco peregrinus přelet 1 ex. u Arnultovic 2019

Sova pálená Tyto alba dříve hnízdící druh, např. Neznabohy, Lipová, 
Chuderov, nyní vyhynulá

Stehlík obecný Carduelis carduelis pravidelně protahuje, hnízdění 2019 Arnultovice

Straka obecná Pica pica hnízdící druh, Arnultovice, Chuderov, Lipová, Ústí 

např. myslivec p. B. Dufek ulovil v roce 2018 
v Arnultovicích 18 strak

Strakapoud malý Dryobates minor vzácně pozorovaný druh, např. 2015 
Neznabohy

Strakapoud 
prostřední

Leiopicus medius 5. 6. 2017 Chuderovec, pravděpodobně hnízdí 
u Neznaboh

Strakapoud velký Dendrocopos major stálý, hnízdící druh, Neznabohy, Blansko, Ryjice, 
Mlýniště

Strnad obecný Emberiza citrinella hnízdící druh, např. 2018 Neznabohy, Lipová, 
Blansko

Střízlík obecný Troglodytes 
troglodytes

hnízdící druh, např. Neznabohy

Sýček obecný Athene noctua dříve hojný druh, nyní pouze hnízdí fara 
Skorotice 2016, 2018

Sýkora babka Poecile palustris hnízdící druh, Neznabohy, Chuderov

Sýkora koňadra Parus major pravidelně hnízdící druh, např. 2019 1 pár 
Neznabohy, Arnultovice

Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus pravidelně hnízdící druh, např. 2018 1 pár 
Neznabohy, Chuderov a Arnultovice

Sýkora uhelníček Periparus ater hnízdící druh, např. 2018, např. Arnultovice, 
Lipová, 2019 Chuderovec, Chuderov, 
Neznabohy, Arnultovice, Strážky, Libov, 
Sovolusky, Blansko

Šoupálek 
krátkoprstý

Certhia brachydactyla nehojný druh, např. Neznabohy

Špaček obecný Sturnus vulgaris hnízdící druh, Neznabohy, Arnultovice, 
Chuderov, Lipová, Blansko
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Český název Latinský název Pozorování

Ťuhýk obecný Lanius collurio běžně hnízdící druh, 2018 např. Neznabohy, 
Lipová, Arnultovice, Blansko, Chuderov, Mlýniště

Ťuhýk šedý Lanius excubitor na tahu zimní host, Arnultovice

Včelojed lesní Pernis apivorus pravidelně protahuje, hnízdění jednoho páru 
potvrzeno v roce 2019 u Neznaboh

Vlaštovka obecná Hirundo rustica hnízdící druh, např. moje stodola v Arnultovicích 
až 8 hnízdních párů každoročně 2000 až 2019

Volavka bílá Ardea alba na přeletu, 20. 5. 2019 Ždárek 1 ex.

Volavka popelavá Ardea cinerea na přeletu, např. 5. 6. 2017 1 ex. Chuderovec, 
2. 2. 2019 2 ex. u Chuderova

Vrabec domácí Passer domesticus pravidelně hnízdí v Arnultovicích

Vrabec polní Passer domesticus hnízdí, např. 2018 Arnultovice a Lipová

Vrána obecná 
černá

Corvus corone ojediněle hnízdí, protahuje

Výr velký Bubo bubo nepravidelně protahuje, např. Krásné Březno 
a Sovolusky 2017

Zvonek zelený Chloris chloris ojediněle hnízdí, např. 2018 Neznabohy, 
Arnultovice, Lipová

Zvonohlík zahradní Serinus serinus nepravidelně protahuje, hnízdění 1 páru 2017 
Arnultovice

Žluna zelená Picus viridis pravidelně pozorovaný druh

SAVCI

Český název Latinský název Pozorování

Daněk evropský Dama dama nový druh sledované oblasti, proniká cca 
od r. 2000, pozorováno max. 5 ex. 2018 Lipová

Hraboš polní Microtus arvalis plošně, Neznabohy

Lasice hranostaj Mustela erminea Chuderov ŠV 99, nyní Strážky

Hryzec vodní Arvicola amphibius Libov ŠV 99, nyní i Neznabohy, Chuderov

Jelen evropský Cervus elaphus nepravidelně protahuje, Lipová, Neznabohy, 
Chuderov, lov cca do 5 ks za rok

Jezevec lesní Meles meles Chuderov ŠV 99, nyní plošně Neznabohy, 
Arnultovice, lov ročně cca 5ks

Ježek západní Erinaceus europaeus Neznabohy, Chuderov, Arnultovice

Králík divoký Oryctolagus cuniculus dříve hojný, nyní vyhynulý, Mojžíř, Neštěmice, 
Chuderov

Krtek obecný Talpa europaea plošně, Neznabohy, Chuderov, Arnultovice, 
Blansko

Kuna lesní Martes martes Chuderov ŠV 99, nyní Neznabohy, Arnultovice, 
Blansko, Chuderov, lov nepravidelně 1 ks ročně

Český název Latinský název Pozorování

Kuna skalní Martes foina Chuderov ŠV 99, nyní plošně Neznabohy, 
Arnultovice, Chuderov, Žďár…, lov do 10 ks 
ročně

Lasice kolčava Mustela nivalis Chuderov ŠV 99, nyní pouze Arnultovice 1 ex. 
2017

Liška obecná Vulpes vulpes plošně, lov do 50 ks ročně

Muflon evropský Ovis aries musimon dříve hojnější druh, nyní na ústupu, lov 
ojediněle do 3 ks ročně

Myš domácí Mus musculus Lipová ŠV 99, nyní plošně, např. Neznabohy, 
Arnultovice, Chuderov

Myšice lesní Apodemus flavicollis hojný výskyt např. u Neznaboh

Myšice temnopásá Apodemus agrarius dříve potvrzen výskyt Strážky 1995 sad, ŠV 99, 
nyní nepotvrzen výskyt 

Myška drobná Micromys minutus Neznabohy 2005 a 2017

Mýval severní Procyon lotor nový, invazivní druh, cca od roku 2000, lov 
náhodně 2 ks Arnultovice, Neznabohy, Žďár, 
Blansko

Netopýr ušatý Plecotus auritus 2 ex. uloveny kočkou v roce 2017 Neznabohy

Plch zahradní Eliomys guercinus výskyt v mysliveckém posedu u Arnultovic 
v roce  2007 a 2014

Potkan obecný Rattus norvegicus dříve i nyní pravidelně pozorovaný druh, 
např. Chuderov, Lipová, Arnultovice

Prase divoké Sus scrofa plošně, hojně rozšířený druh na celém území 
lov cca 250 ks ročně, průnik do měst a obcí

Psík mývalovitý Nyctereutes 
procyonoides

jedno z prvních pozorování na okrese – 
Radešín 1997, ŠV 99, nyní do 15 ks, lov ročně 
do 5 ks

Rejsek obecný Sorex araneus Stříbrníky, ŠV 99, nyní Arnultovice, Neznabohy, 
Chuderov

Srnec obecný Capreolus capreolus plošně rozšířený druh, normovaný stav 150 ks, 
lov cca 50 ks ročně

Šakal obecný Canis aureus zatím nepotvrzený výskyt 2 kusů u Velkého 
Chvojna, udává S. Máček 

Tchoř tmavý Mustela putorius dříve výskyt u Chuderova, ŠV 99, nyní vyhynulý

Veverka obecná Sciurus vulgaris hojná, obě barevné formy, Neznabohy, 
Chuderov, Blansko

Vrápenec malý Rhinolophus 
hipposideros

v letech 2015-2018 9 ex. letní i zimní výskyt 
Neznabohy

Vydra říční Lutra lutra dříve vzácná, nyní pravidelně na potulce 
Klíšský potok, v roce 2017 sražen 1 ex. u Strážek

Zajíc polní Lepus europaeus nehojný, dříve hojně lovný druh, nyní do 50 ks, 
Neznabohy, Chuderov, Lipová
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Souhrn:
V předkládané práci shrnuji svoje více než 25leté pozorování savců a ptáků v honitbě 
mysliveckého spolku Diana Ústí nad Labem.

Na tomto pestrém území o rozloze cca 2300 ha jsem zjistil výskyt minimálně 32 druhů 
savců a více než 105 druhů ptáků.

Summary:
The present paper summarizes the author’s more than 25 years of observation 
of mammals and birds in the hunting grounds of Diana, an Ústí nad Labem-based 
hunters’ association. As part of this territory of great diversity covering approximately 
2,300 ha, the author identified at least 32 species of mammals and more than 105 
species of birds.

Literatura: 
Šutera, V., Vondráček, J., Vysoký, V.: Ptáci okresu Ústí nad Labem 1997

Šutera, V., Vysoký, V.: Savci okresu Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1999

Adresa autora:
Václav Šutera, Pod vodojemem 1, 400 10 Ústí nad Labem

Foto: © Martina Trebatická

Daněk skvrnitý (Dama dama)

Fallow deer (Dama dama)

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Common redstart (Phoenicurus phoenicurus)

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

White stork (Ciconia ciconia)
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Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Red-backed shrike (Lanius collurio)

Zajíc polní (Lepus europaeus)

European hare (Lepus europaeus)

 Šoupálek sp. (Certhia)

Treecreeper sp. (Certhia)

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

Wood warbler (Phylloscopus sibilatrix)
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Prase divoké (Sus scrofa) juv.

Eurasian wild pig (Sus scrofa), juvenile

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)

Northern wheatear (Oenanthe oenanthe)

POZNÁMKY K NÁLEZŮM UŽOVKY HLADKÉ  
(CORONELLA AUSTRIACA) NA ÚSTECKU
COMENTS ABOUT OCCURRENCE OF SMOOTH SNAKE  
(CORONELLA AUSTRIACA, LAURENTI 1768) IN THE ÚSTÍ REGION

Pavel MAJER

Obecný popis a stručná etologie

Užovka hladká je rozšířena v okolí Ústí nad Labem spíše ostrůvkovitě. O souvislém výsky-
tu se nedá hovořit především díky absenci vhodných biotopů. Rovněž v místech vět-
ších lesních celků se nevyskytuje stále, lesní celky však pravděpodobně úspěšně pře-
chází. Často vyhledává a trvale osidluje exponované řidší lesní porosty stromů a keřů. 
O této užovce se dá říci, že „je všude a nikde“, tedy často se vyskytne v místech, kde 
by ji člověk nečekal, a to po celém území přírodnějších lokalit v okolí Ústí nad Labem. 
Často ji lze zastihnout v zahradách sousedících s přírodními stanovišti, jako například 
v místech rodinných domů na Klíši pod Střížovickým vrchem. Jejími typickými stanovišti 
v synantropních místech, kterým pak bývají konkrétní jedinci často věrní, jsou různé 
polorozpadlé nebo narušené zídky, zdi nebo podezdívky domů, přístupné nízké střešní 
části se skulinami. V přírodních biotopech se nalézá především ve starých kamenných 
podezdívkách cest, polí, mezí nebo vinic, kamenných sutích a v opuštěných divokých 
skládkách. Je také rozšířena ve slunných a kamenitých křovinatých stráních a ve ska-
lách. Žije relativně nenápadným způsobem života. Její aktivita je denní a je závislá 
na teplotě. V jarním aspektu je aktivní v dopoledních hodinách, v letním aspektu se 
aktivita posouvá do ranních hodin. V nejteplejších částech dne je možné ji zastihnout 
především v úkrytech.

Dominantní potravou dospělých jedinců jsou především ještěrky, slepýši a drobní hlo-
davci. Mláďata údajně loví hmyz a jiné bezobratlé. Výjimečně může užovka hladká 
ulovit i jiný druh hada. 

Limitující pro výskyt užovek hladkých na konkrétních místech je výskyt jejích predátorů. 
Jelikož je tento druh relativně malý, je tedy dostupný pro řadu masožravců nebo vše-
žravců. Dospělce bez problémů uloví řada druhů ptáků, především z řádu hrabavých 
a dravců, dále kunovitých šelem, domácích koček a psů. Mladé jedince bez problé-
mů preduje i řada druhů hmyzožravců nebo i pěvců (kosi, drozdi, ťuhýci apod.)

Užovka hladká je náš nejmenší had dorůstající v dospělosti cca 50 až 80 centimetrů. 
Délka života je uváděna cca 10 let. 

Pohlavní dimorfismus je zřetelný. Samci jsou zpravidla svrchu hnědí s oranžovou až 
načervenalou břišní částí, Samice jsou spíše šedé nebo šedohnědé z dorzální části 
se světlou ventrální částí. Za hlavou mají obě pohlaví tmavou skvrnu a po stranách 
hlavy se táhne tmavý pásek. Od nozder přes oči a dále po těle se táhne tmavý pruh. 
Na hřbetní části mají zpravidla dvě řady skvrn, které se spojují do „klikatého“ pruhu. 
Proto si ji často lidé pletou se zmijí a ze strachu ji často likvidují. Spolehlivým odlišovacím 
znakem od zmije je tvar zorničky. 
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Páří se ihned po opuštění zimoviště, většinou v dubnu. Je živorodá, mláďata rodí 
po cca 3 až 4 měsíční březosti. Pak samice vyklade živá mláďata 12 až 27 cm dlouhá. 
Většinou jich bývá 8 až 14. Mláďata jsou při manipulaci kousavá. Obecně při agresivní 
fázi obranného chování tato užovka hlasitě syčí, zplošťuje hlavu, někdy nafukuje krk 
a defekuje nebo vylučuje zapáchající tekutinu.

Legislativní ochrana užovky hladké
SO  silně ohrožený druh příslušný statut ochrany (podle přílohy č. III vyhlášky MŽP 

ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR 
č. 218/2004 Sb.) 

VU  zranitelný druh (stupeň ohrožení) podle Červených seznamů ČR (Farkač et al. 
2005, Hejda et al. 2017, Grulich& Chobot 2017, Chobot & Němec 2017). 

IV  druh se nachází v Příloze IV Směrnice 92/43/EHS. 

Metodika, způsob sběru dat
Užovky hladké byly zjišťovány v rámci komplexních biologických průzkumů, které byly 
prováděny v rámci investičních záměrů nebo jiných akcí na uvedených místech nebo 
lokalitách. Průzkumy byly vždy prováděny ve vegetační době, tedy v období vhodném 
pro zjištění přítomnosti hadů a jiných zkoumaných druhů na jednotlivých stanovištích. 
Uvedené výsledky jsou shrnutím průzkumů na Ústecku mezi lety 2014 až 2019. 

Terénní práce byly prováděny v ranních, dopoledních, odpoledních i večerních ho-
dinách. Zájmová území byla vždy vymezena objednatelem záměru a jednalo se 
o prostory, kde by mohli být živočichové plánovanou akcí určitým způsobem ovlivně-
ni. Pro monitoring byla použita metoda přímého pozorování nebo vyhledávání hadů 
na vhodných stanovištích. Je vhodné zdůraznit, že všechny druhy plazů na území Čes-
ké republiky jsou zvláště chráněné v rámci prováděcí vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., 
kterou se mění vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 
218/2004 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky – nálezy užovek hladkých mezi roky 2014 až 2019 a GPS lokalit

Název 
lokality

GPS Stručný popis biotopu Datum Počet 
exemplářů

Roztoky 50.6879614N, 
14.1885281E

Listnatý les ve svahu k řece 
Labi

6/2016 1 juvenilní 
exemplář

Roztoky 50.6951658N, 
14.1972828E

Železniční násep pod 
svahem s listnatým lesem

7/2016 1 adultní 
exemplář (nebyl 
odchycen)

Jezero 
Milada

50.6441478N, 
13.9714708E

Kamenný břeh s porosty 
akvatických makrofyt 
a dalších porostů bylin

8/2019 1 adultní samice

Jezero 
Milada

50.6379969N, 
13.9533178E

Kamenný břeh s porosty 
akvatických makrofyt 
a dalších porostů bylin

4/2017 1 adultní samec

Název 
lokality

GPS Stručný popis biotopu Datum Počet 
exemplářů

Jezero 
Milada

50.6380242N, 
13.9522878E

Erozní svah s porostem 
travin a ruderálních bylin 

6/2014 1 adultní samec

Žďárek 50.7254339N, 
14.0142144E

Železniční násep 7/2019 1 subadultní 
samice

Vrch Lovoš 50.5202694N, 
14.0111675E

Okraj porostu křovin 
a otevřené louky

5/2015 1 subadulní 
samec

Vrch Lovoš 50.5203514N, 
14.0141072E

Funkční pastvina dobytka 
s roztroušenými křovinami

5/2017 1 adultní samec

1 adultní samice

Okolí 
Habrovic 
u Ústí nad 
Labem

50.7009772N, 
14.0107169E

Okraj smíšeného lesa 
a louky

8/2014 1 juvenilní 
exemplář

Okolí 
Habrovic 
u Ústí nad 
Labem

50.7002978N, 
13.9915767E

Okraj golfového hřiště 
poblíž vodoteče 
a asfaltové cesty

7/2018 1 adultní samice

Okolí 
Habrovic 
u Ústí nad 
Labem

50.7131258N, 
13.9885297E

Louka pod listnatým lesem 
s rozvolněnými křovinami 
na severovýchodě Jedlové 
hory

5/2019 1 adultní samec

(sympatrický 
výskyt se zmijí 
obecnou)

Klíše pod 
Střížovickým 
vrchem

50.6684661N, 
14.0109908E

Prasklá zídka u garáže 
rodinné zástavby

8/2019 1 adultní 
exemplář (nebyl 
odchycen)

Klíše pod 
Střížovickým 
vrchem

50.6684661N, 
14.0107739E

Prasklá zídka u garáže 
rodinné zástavby

1 adultní samice

Nová Ves 
u vrchu 
Vysoký 
Ostrý

50.6386575N, 
14.0698169E

Okraj listnatého porostu 
u cesty a louky

6/2017 1 adultní samec 
(sympatrický 
výskyt se zmijí 
obecnou)

Úžín 50.6924144N, 
13.9675442E

Travnatý porost 
s rozvolněným stromovým 
a keřovitým porostem, 
bývalá výsypka, lokality 
s poházenými gumovými 
pásy a jiným odpadem

5/2019 1 adultní samice 
(uhynulá)
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Roztoky 

Roztoky 

Juvenilní mládě užovky hladké z lokality Roztoky (2016)

A juvenile smooth snake, the site of Roztoky (2016)

Název 
lokality

GPS Stručný popis biotopu Datum Počet 
exemplářů

Úžín 50.6925911N, 
13.9687672E

Travnatý porost 
s rozvolněným stromovým 
a keřovitým porostem, 
bývalá výsypka, lokality 
s poházenými gumovými 
pásy a jiným odpadem

6/2019 1 juvenilní 
exemplář

Neštěmice - 
Skalka

50.6776578N, 
14.1031983E

Travnatý porost 
v kombinaci s porostem 
dřevin

10/2019 1 adultní 
exemplář (nebyl 
odchycen)

Souhrn:
Článek představuje skrytě žijící druh hada – užovku hladkou, která byla zjištěna na kon-
krétních lokalitách u Ústí nad Labem v období let 2014 až 2019.

Summary:
This article presents a species of snake – Smooth snake found in specific localities near 
Ústí nad Labem between years 2014 and 2019.

Použitá literatura a prameny:
Baruš V. & Oliva O. [eds] (1992): Plazi - Reptilia. Fauna ČSFR. Academia Praha.

Fischer D. & Veselý J. (2008): Inventarizační průzkum obojživelníků, plazů a ptáků 
na území Přírodní památky Nerestský lom. (nepublikováno, dostupné na KÚ Jihočes-
kého kraje).

Mikátová B., Vlašín M. & Zavadil V. (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK 
ČR, Brno, Praha.

Moravec J. [ed.] (2015): Plazi-Reptilia. Fauna ČR. Academia Praha.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.0166998&y=50.6624985&z=11

Adresa autora:
Ing. Pavel Majer, Habrovice 106, 403 40Ústí nad Labem – Habrovice

Foto: © Pavel Majer
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 Jezero Milada

Lake Milada 

Fotografie samice z jezera Milada

A female photographed at Lake Milada

Žďárek

Žďárek 

Jedinec od Žďárku

An individual photographed near Žďárek
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Vrch Lovoš

The hill of Lovoš 

Vrch Lovoš

The hill of Lovoš 

Odchycený dospělý samec z vrchu Lovoš

An adult male trapped on the hill of Lovoš

Okolí Habrovic u Ústí nad Labem

The surroundings of Habrovice near Ústí nad Labem 
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Mladý had od Habrovic

A young snake from the surroundings of Habrovice

Nová Ves

Nová Ves

Nová Ves

Nová Ves

Adultní samec z Nové Vsi u Ústí nad Labem

An adult male from Nová Ves near Ústí nad Labem
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Klíše pod Střížovickým vrchem

Klíše below the hill of Střížovický vrch 

Klíše pod Střížovickým vrchem

Klíše below the hill of Střížovický vrch 

Klíše pod Střížovickým vrchem

Klíše below the hill of Střížovický vrch 

Odchycený jedinec z pozemku rodinného domu v městské části Klíše

An individual trapped on the land surrounding a family house, the city district of Klíše
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Užín

Úžín

Užín

Úžín

Jedinec z Úžína

An individual photographed near Úžín

Jedinec z Úžína

An individual photographed near Úžín
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Neštěmice

Neštěmice

Jedinec z Neštěmic

An individual photographed near Neštěmice

FAUNISTICKÝ PRŮZKUM MOTÝLŮ (LEPIDOPTERA) NA URČENÝCH 
LOKALITÁCH ÚSTECKÉHO KRAJE
A FAUNISTIC SURVEY OF BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA) ON PRE-SELECTED SITES AROUND 
ÚSTÍ NAD LABEM REGION

Jiří SPRUŽINA

Zadavatel: JUROS, s. r. o., sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4, provozovna: Masaryko-
va 62/109, 400 01 Ústí nad Labem

Materiál a metodika: 
Průzkum byl prováděn od 27. 5. 2019 do 7. 8. 2019 v denní době individuálním odchy-
tem do entomologické síťky s frekvencí nejméně 2x měsíčně na každé z lokalit. Sporné 
druhy byly vypreparovány a jsou uloženy jako dokladový materiál ve sbírce autora. 
Faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou stručně komentovány zejména 
z hlediska jejich výskytu na Ústecku, Českém středohoří nebo severních Čechách, pří-
padně v České republice. Nomenklatura a řazení druhů vychází z práce Laštůvky & 
Lišky (2011).

Přehled použitých zkratek:
ČS – kategorie ohrožení druhu z Červeného seznamu bezobratlých ČR (Hejda et al. 
2017): 

CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo 
dotčený

ZOP – kategorie ohrožení druhu dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů:

KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený 

Přehled lokalit:
1. Lokalita 1 – Nebočadský luh – okolí železniční trati nad cyklostezkou od štěr-

kového lomu u obce Jakuby po přírodní památku Nebočadský luh.

Faunistický mapovací čtverec: 5251

Středová souřadnice GPS: 50°43‘11.229“N, 14°11‘46.927“E

Charakteristika zkoumaného území: Zkoumané území zahrnuje okolí cyklostezky sou-
běžně se silnicí II/261 a železniční tratí 073 na pravém břehu Labe. Území pod cyklostez-
kou v bezprostřední blízkosti břehu Labe se vyznačuje porosty jilmu, různých druhů vrb 
a topolů. Převládají zde zejména geograficky nepůvodní invazivní druhy rostlin, jako 
jsou netýkavka žláznatá a křídlatka japonská. Dominantní rostlinou je zde však kopřiva 
dvoudomá. Motýli byli sbíráni zejména na kvetoucích bylinách na okrajích cyklostezky. 
Starý opuštěný štěrkový lom těsně za obcí Jakuby naopak poskytl typické xerotermní 
druhy rostlin a motýlů.
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2. Lokalita 2 – Valtířov – okolí železniční trati nad cyklostezkou mezi obcemi 
Svádov a Valtířov

Faunistický mapovací čtverec: 5350

Středová souřadnice GPS: 50°40‘3.079“N, 14°6‘54.777“E

Charakteristika zkoumaného území: Zkoumané území zahrnuje louku a část smíšené-
ho lesa nad železniční tratí mezi Svádovem a Valtířovem a cyklostezku pod železniční 
tratí a silnicí č. 261 až ke břehu řeky Labe cca od 130 m n. m. do 175 m n. m. Porost 
s květnatými bylinami, na nichž se motýli soustředili, lemuje zejména cyklostezku. Na-
proti tomu v bezprostřední blízkosti řeky Labe se nachází téměř neprůchodný porost 
invazivní netýkavky žláznaté a kopřivy dvoudomé dosahující ve vrcholné vegetační 
době téměř dvoumetrové výše.

3. Lokalita 3 – Olšinky – okolí železniční trati nad cyklostezkou od hranice 
na okraji obce Olšinky po křižovatku hlavní ulice Vítězná s vedlejší Za tratí.

Faunistický mapovací čtverec: 5350

Středová souřadnice GPS: 50°39‘38.058“N, 14°5‘12.037“E

Charakteristika zkoumaného území: Zkoumané území zahrnuje les nad železničním 
svrškem zasahující přibližně 200 m do svahu do nadmořské výšky cca 200 m n. m. 
Spodní okraj pod železniční tratí tvoří rovina podél cyklostezky v nadmořské výšce cca 
140 m n. m. Mezi železniční tratí 073 a cyklostezkou se nachází silnice II/261. Území nad 
železniční tratí tvoří smíšený lesní porost ve svahu s převahou habru a buku. Okraj lesa 
ve spodní části je lemován květnatými bylinami různých druhů s převahou ostružiníku. 
Motýli byli sbíráni zejména na kvetoucích bylinách na okrajích cyklostezky a na části 
louky východně od obce před pastvinou s ustájenými koňmi v bezprostřední blízkosti 
železničního přejezdu.

4. Lokalita 4 – Úžín – prostor bývalého letiště v blízkosti tlakové plynárny Úžín, 
Ústecký kraj.

Faunistický mapovací čtverec: 5349

Středová souřadnice GPS: 50°40‘58.641“N, 13°57‘13.604“E

Charakteristika zkoumaného území: Zkoumané území zahrnuje plochu bývalého leti-
ště. Prostor je vzdálen cca 200 m jihozápadně od dálnice D8 a cca 100 m od silnice 
1. třídy č. I/30 mezi Ústí nad Labem a Chlumcem. Na ploše se nachází pole v jarních 
měsících oseté obilím, na okrajích lemované trnitými dřevinami (trnka, hloh, akát). 
Uprostřed plochy na jihozápadní straně se nachází vyasfaltovaný cca 300 m dlouhý 
pruh sloužící kdysi pro přistávání malých letadel, na němž se dnes nachází halda siláž-
ního odpadu z kravína. Bezprostřední okolí příletové dráhy tvoří téměř sterilní nekvětna-
tá louka na okrajích řídce lemována květnatými bylinami. Motýli byli sbíráni zejména 
na kvetoucích bylinách na okrajích přístupové asfaltky a na okrajích obilného pole.

5. Lokalita 5 – Varvažov – okolí bývalé obce Horní Varvažov

Faunistický mapovací čtverec: 5249

Středová souřadnice GPS: 50°42‘37.530“N, 13°58‘19.999“E

Charakteristika zkoumaného území: Zkoumané území se nachází jižně od v bezpro-
střední blízkosti probíhající dálnice D8 a severně od jezera Dělouš. Jedná se o květ-
natou louku zvolna se svažující západním směrem o nadmořské výšce 270 – 300 m n. 
m. Celá lokalita je ohraničena jednak objektem benzínové pumpy na dálnici, jednak 
přilehlým smíšeným lesem pokrývajícím vrch Jedlová a zasahujícím z východní strany 
až k polní cestě. Louka je v jižní části lemována keři hlohu, trnky a ostružiníkem. Domi-
nantní rostlinou jsou zde různé druhy trav, bodláků a typických polních rostlin. Motýli 
byli sbíráni po celé zkoumané ploše.

VÝSLEDKY:

Čeleď/Druh Kategorie 
ohrožení

Lokalita

1 2 3 4 5

Hesperidae

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) X X X

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) X X X X

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) X X X X X

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) X X X

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1806) X

Pieridae

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) X X X X

Colias hyale (Linnaeus, 1758) X X

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) X X X X X

Leptidea juvernica Wiliams, 1946 X X X X X

Pieria rapae (Linnaeus, 1758) X X X X X

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) X X X X X

Pieris napi (Linnaeus, 1758) X X X X X

Papilionidae

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) O, NT X X

Papilio machaon Linnaeus, 1758 O X X

Lycaenidae

Lycaena dispar (Haworth, 1802) SO X

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) X X X X

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) NT X X X X

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) X X X

Polyommatus amandus (Schneider, 1792) NT X

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) X X

Nymphalidae

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) X X X X X
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Čeleď/Druh Kategorie 
ohrožení

Lokalita

1 2 3 4 5

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) X X X

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) X X X X X

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) X X X X

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) NT X

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) X X X X X

Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) NT X X X X X

Inachis io (Linnaeus, 1761) X X X X X

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) X X

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) X

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) X X X X X

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) X X X X X

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) X X X X

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) X X X X X

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) X X X

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) X X X X X

Apatura iris (Linnaeus, 1758) O X

Geometridae

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) X

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) X X X

Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) X

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) X

Odesia atrata (Linnaeus, 1758) X X

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) X X X X

Siona lineata (Scopoli, 1763) X X X X X

Erebidae

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) X X X X X

Euclidia mi (Clerck, 1759) X

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) X X

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) X

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) X X X

Lymantria monarcha (Linnaeus, 1758) X X X X

Noctuidae

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) X X X X X

Zygaenidae

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) X X

Sphingidae

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) VU X

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) X

CELKEM DRUHŮ 42 33 27 21 49

Komentář k faunisticky nebo ekologicky významným druhům:
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
V současnosti je zařazen v zákoně o ochraně přírody a krajiny jako ohrožený druh 
a v Červeném seznamu v kategorii NT, tedy téměř ohrožený, nicméně vzhledem k sil-
ným populacím zejména na lesostepích Českého středohoří bezprostředně ohrožen 
není. Zjištěn na lokalitách 1 a 5.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
V zákoně zařazen jako ohrožený druh. I přesto, že je zařazen mezi zvláště chráněné 
živočichy, v současné době bezprostředně ohrožen není. Je to druh preferující otevře-
né biotopy, jako jsou stepi, lesostepi, louky, kamenolomy apod. Dospělci jsou vynikající 
letci, obě pohlaví vyhledávají vyvýšená místa jako pahorky a vrcholy, kde se potkávají 
(tzv. hilltopping). Druh zjištěn na lokalitách 1 a 2.

Modrásek černolemý (Plebejus argus)
V Červeném seznamu je uveden v kategorii NT, tedy jako téměř ohrožený druh. Rozší-
řen v teplých oblastech státu. Stavy populací se však dlouhodobě snižují a z některých 
oblastí již zcela vymizel (Východní Čechy, Severní Morava). Zjištěn na lokalitách 1, 2, 
3 a 5.

Modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
Tento modrásek nepatří ke zvláště chráněným druhům dle zákona. V Červeném se-
znamu je uveden v kategorii NT jako téměř ohrožený druh. V minulosti byl v ČR velmi 
lokální a vzácný, nicméně v současnosti je velmi rozšířen v podhorských oblastech 
západní a severní části státu. Lokálně může být ohrožen intenzivním managementem 
luk podporovaným nevhodně nastavenými podmínkami zemědělských dotací. Zjištěn 
na lokalitě 5.

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
V Ústeckém kraji byl poprvé zaregistrován v roce 2011 a v současnosti osídlil celou 
severní polovinu kraje až k Žatci. Početnost populací je zatím nízká, zpravidla jsou 
pozorováni pouze jednotliví motýli. Tento ohniváček u nás není ohroženým druhem, 
přestože je chráněn evropskými směrnicemi i národní legislativou v kategorii SO – silně 
ohrožený. Zjištěn na lokalitě 5.

Okáč strdivkový (Coenonympha arcania)
V Ústeckém kraji je běžně rozšířen, obývá sušší biotopy na živinově chudých stanoviš-
tích. Žije především na lesostepích a ve světlých listnatých lesích, případně na slunných 
lesních pasekách. V Červeném seznamu je řazen do kategorie NT – téměř ohrožený. 
Škodí mu příliš intenzivní pastva a zarůstání lokalit. Druh byl zjištěn pouze na lokalitě č. 1.

Batolec duhový (Apatura iris)
Podobně jako jeho nejbližší příbuzný batolec červený (A. ilia) žije na světlinách 
a průsecích v listnatých, zejména lužních lesích. Během dopoledne se obě pohlaví 
krmí především medovicí mšic a mízou stromů, lze je však zastihnout i na mršinách 
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a exkrementech. Druh je rozšířen téměř v celém kraji, chybí jen v části Krušných hor 
v okolí Mostu a Podbořan. Batolec duhový je chráněn zákonem v kategorii O – jako 
ohrožený druh. Byl zjištěn pouze na lokalitě 5.

Dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis)
V Červeném seznamu je motýl uveden v kategorii VU (zranitelný). Vyskytuje se poměr-
ně vzácně. Aktivní je přes den, kdy za teplého slunného počasí v dopoledních a po-
ledních hodinách obletuje jako kolibřík medující květy smolniček, šalvěje, vikve apod. 
Druh zjištěn pouze na lokalitě 1.

Souhrn:
Celkem bylo na všech zkoumaných lokalitách zaregistrováno 54 druhů motýlů s denní 
letovou aktivitou. Nejvíce na lokalitě č. 5 – bývalý Horní Varvažov (49 druhů), nejméně 
pak na bývalém letišti Úžín – 21 druhů. Celkem osm ze zjištěných druhů je zařazeno 
do druhové ochrany, ať již z hlediska zákona nebo z hlediska Červeného seznamu 
(viz komentář k významným druhům).

Summary:
The author conducted a survey at five pre-selected sites; the activity was underway 
in the daytime from 27 May to 7 August 2019. The insects were trapped individually 
using an entomological net with a frequency of at least twice per month at each of 
the sites. Any debatable species were turned into taxidermy mounts and are stored 
as supporting evidence in the author’s collection. Faunistically/ecologically important 
species are briefly commented on particularly in terms of their presence in the Ústí nad 
Labem region, the Czech Midlands, North Bohemia, or the Czech Republic, where 
appropriate.

A total of 54 species of butterflies with diurnal flight activity were registered at all of 
the surveyed sites. The largest and the lowest numbers of species were identified at 
site #5 (formerly Horní Varvažov, 49 species) and in the area of the former airport of 
Úžín (21 species), respectively. A total of eight of the species identified are included in 
species protection systems, whether in terms of laws or the Red List.

Literatura:
MACEK J., LAŠTŮVKA Z., BENEŠ J., TRAXLER L. 2015: Motýli a housenky střední Evropy IV. 
Denní motýli. Academia, Praha, 539 pp.

HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. 2017: Červený seznam ohrožených druhů České 
republiky Bezobratlí. AOPK Praha, 611 pp.

BĚLÍN V. 1999: Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Kabourek, Zlín, 95 pp.

ČÍŽEK O. & MARHOUL P. 2019: Denní motýli v Ústeckém kraji – síťový atlas rozšíření. 
Ústecký kraj, 403 pp.

Adresa autora:
Jiří Spružina, Maková 2804/6, 400 11 Ústí nad Labem, e-mail: spruzina@muzeumusti.cz 
Foto: © J. Spružina

Lokalita 1 – Opuštěný lom za železniční tratí před obcí Jakuby

Site 1 – An abandoned quarry behind a railway line before the municipality of Jakuby

Lokalita 1 – Květnatý okraj cyklostezky podél řeky Labe

Site 1 – The flowery edge of the cyclist trail leading along the River Elbe
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Lokalita 2 – Inundační tůň na břehu Labe dole pod cyklostezkou

Site 2 – An inundation pool on the bank of the River Elbe downhill of the cyclist trail

Lokalita 2 – Bujný porost invazivních rostlin v bezprostřední blízkosti břehu řeky Labe

Site 2 – A vibrant stand of invasive plants in the immediate vicinity of the bank of the River Elbe

Lokalita 3 – Pohled na okraj lesa nad železniční tratí

Site 3 – A view of the edge of the forest uphill of the railway line

Lokalita 3 – Okraj lesa s květnatými bylinami u železničního přejezdu  
za Olšinkami mezi ulicemi Vítězná a Za tratí

Site 3 – The edge of a forest with flowery herbs near the railway crossing  
behind Olšinky between the streets of Vítězná and Za tratí
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Lokalita 4 – Bývalé letiště Úžín – květnatý okraj obilného pole

Site 4 – The former airport of Úžín – the flowery edge of a cornfield

Lokalita 4 – Úžín – Bývalá letová dráha

Site 4 – Úžín – a former flight pathway

Lokalita 5 – Pohled na lokalitu od dálničního podjezdu podél vodoteče jižním směrem

Site 5 – A view of the site from the motorway underpass along  
a watercourse in the southerly direction

Lokalita 5 – Polní cesta ohraničující lokalitu od východu na západ

Site 5 – A country road bounding the site from the east to the west



POZNÁMKY



FA
U

N
A B

O
H

E
M

IA
E 

S
E

P
TE

N
TR

IO
N

A
LI

S
TO

M
U

S
 4

3/
20

18

TOMUS 43/2018


	ZVÍŘATA CHOVANÁ V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM K 31. 12. 2018
	Capacity of animals at the Usti nad Labem ZOO by 31. 12.2018

	ČINNOST ZOOLOGICKÉHO KLUBU, Z. S. V ROCE 2018
	ACTIVITIES OF THE ZOOLOGICAL CLUB IN 2018
	Věra VRABCOVÁ


	ZA ZVÍŘATY DO SVATÉ ZEMĚ
	VISITING THE HOLY LAND AND ITS ANIMALS
	Jan PLUHÁČEK


	Poslední opravdová divočina: sedmý kontinent
	The last true wilderness: the seventh continent
	Tomáš GRIM


	KOLUMBIE, ZEMĚ KONTRASTŮ
	COLOMBIA – A COUNTRY OF CONTRASTS
	Věra VRABCOVÁ


	Pivaři z Bornea se představují
	Meet the „pot-bellied“ creatures of Borneo
	Stanislav LHOTA


	Zhodnocení reprodukce stáda siků vietnamských v zoo ústí nad labem 
	Evaluation of the reproduction of the Vietnamese sika 
deer group at Ústí nad Labem Zoo 
	Lukáš ŠTĚRBA


	Růst a hodnocení paroží u jelena siky vietnamského (Cervus nippon pseudaxis) v zoo ústí nad labem
	Growth and evaluation of antlers in Vietnamese sika deer 
(Cervus nippon pseudaxis) kept at Ústí nad Labem Zoo
	Lukáš ŠTĚRBA


	VÝVOJ ZDRAVOTNÍHO STAVU SAMICE SLONA INDICKÉHO (Elephas maximus) v roce 2018
	THE DEVELOPMENT OF THE STATE OF HEALTH OF A FEMALE ASIAN ELEPHANT 
(ELEPHAS MAXIMUS) IN 2018
	Zpracováno dle poznámek chovatelů Jana JAVŮRKA, Petra KIEBELA a Pavla KÖKERTA


	VÝSKYT NETOPÝRŮ NA ÚSTECKU
	Occurrence of bats in the territory of Ústí nad Labem
	Kristýna CHMELOVÁ


	VZÁCNÉ SETKÁNÍ
	A RARE ENCOUNTER
	Roman NAJBERT


	Ptáci jezera Milada
	Birds of Lake Milada
	Václav ŠUTERA, Jiří VONDRÁČEK, Jan LOHNISKÝ


	SAVCI A PTÁCI Neznaboh a širšího okolí
	Mammals and birds of Neznabohy and the wider surroundings
	Václav ŠUTERA


	Poznámky k nálezům užovky hladké 
(Coronella austriaca) na Ústecku
	Coments about occurrence of Smooth snake 
(Coronella austriaca, Laurenti 1768) in the Ústí region
	Pavel MAJER


	Faunistický průzkum motýlů (Lepidoptera) na určených lokalitách Ústeckého kraje
	A faunistic survey of butterflies (Lepidoptera) on pre-selected sites around Ústí nad Labem Region
	Jiří SPRUŽINA



