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Pravděpodobné hnízdění slavíka modráčka
(Luscinia svecica) v Železných horách
Probable Breeding of the Bluethroat (Luscinia svecica)
in the Železné hory Mountains
Jan Horák(1), Kryštof Harant(2)
(1)
(2)

Ve Lhotkách 1342, 530 03 Pardubice
Raisova 1670, 530 02 Pardubice

V roce 2000 jsme spolu s RNDr. F Bártou začali navštěvovat PR Mokřadlo,
ležící v CHKO Železné hory u obce Podmoklany (okres Havlíčkův Brod).
Jedná se o hluboké údolí potoka Cerhovky, táhnoucí se ve směru jihovýchod – severozápad (nadmořská výška 440 m). Dominantou lokality je 1,5
hektarová vodní plocha s bohatým rákosovým porostem, který potok
Cerhovka obtéká a vytváří bohaté meandry. Okolo rybníka se nacházejí
podmáčené louky a hojné bažinaté vodoteče. Dominantní dřevinou okraje
potoka je olše lepkavá, jasan ztepilý a vrby. V sušším okrajovém pásmu
roste krušina olšová, hloh, roztroušené skupiny bříz a staré duby.
Lokalitu jsme navštěvovali 1x měsíčně od května do srpna a prováděli
jsme kvantitativní a kvalitativní výzkum ptáků pomocí pozorování a odchytu
do nárazových sítí a kroužkování.
Dne 5. července v podvečer jsme při kontrole sítě umístěné vedle bahnité
stružky v rákosí zažili menší překvapení. Těsně u země se odchytila adultní
samice slavíka modráčka (Luscinia svecica). Naše překvapení stouplo, když
jsme zaznamenali plně vyvinutou hnízdní nažinu! Po změření a zvážení (15,5 g)
jsme ji okroužkovali a vypustili. Na lokalitu jsme se následně dostali až 5.
srpna, kdy jsme modráčka již nezjistili.
Lze konstatovat, že v roce 2000 na této lokalitě pravděpodobně zahnízdil
slavík modráček. Pozdější datum nálezu naznačuje, že se mohlo jednat
o druhé nebo náhradní hnízdění.
Množství známých hnízdišť slavíka modráčka středoevropského
v posledním desetiletí stoupá. Kromě tradiční bašty – jihočeské rybniční
oblasti – tento druh již hnízdí mimo jiné i v severních a východních Čechách
(např. v okrese Mladá Boleslav uvádí KVEREK (1992), na Pardubicku
na Bohdanečském rybníce LEMBERK (1997) aj.). Zdá se, že se tedy mezi
hnízdní oblasti zařadily i Železné hory.

Summary

A female Bluethroat (Luscinia svecica) with totally developped breeding patch was
caught
by mist-netting in the nature reserve Mokřadlo, in the Železné hory Mountains
on 5th July 2000. It was the first probable breeding of the Bluethroat in the area.
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