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Pravděpodobné zahnízdění hohola severního 
(Bucephala clangula) na Bohdanečsku 

v roce 1999
Possible Breeding of Common Goldeneye (Bucephala clangula) 

Near Bohdaneč in 1999
1Jan Václavek, 2Martin Paclík

Hohol severní (Bucephala clangula) hnízdí v ČR pravidelně na Třeboňsku 
a v Poodří (ŠŤASTNÝ et al. 1996). Na Pardubicku bylo hnízdění popsáno v 
roce 1967 na Nové Jílovce u Lázní Bohdaneč (ŠTANCL 1970), v roce 1971 
na Černém Nadýmači u Vlčí Habřiny (ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ 1977) a v 
roce 1997 na Bohdanečském rybníce (LEMBERK 1997). Všechna tři hnízdění 
byla úspěšná.

Rybník Tichý leží v sousedství rybníků Rozhrna, Skříň a Dolní Jílovka, 
SZ od Lázní Bohdaneč u obce Bukovka, č. kvadrátu 5959. Jedná se o malý 
rybník (rozloha asi 3 ha) s dobře vyvinutým litorálem (orobinec, rákos, ostřice) 
přecházejícím v menší louku. Z jedné strany k rybníku přiléhá dubohabrový 
les, na hrázi rostou staré topoly, vrby a mladší olše.

Pár hoholů byl na rybníce poprvé spatřen 2.dubna 1999, pozorovány byly 
projevy toku. Celý pár byl naposledy pozorován 25.dubna. Po delší odmlce 
byla 4.června pozorována na hladině samice. Chovala se neklidně, vzlétla a 
opět usedla na hladinu. Po chvíli vzlétla znovu, několikrát přelétla nad rybní-
kem a zmizela v koruně starého topolu na hrázi. Při procházení pod stromem 
vylétla z dutiny pahýlu větve ve výši asi 15 metrů nad zemí. Více již nebyla 
pozorována, ačkoliv byly kontroly prováděny po 7 - 14 dnech.

O výsledku hnízdění můžeme vést pouze dohady, mláďata totiž pozorována 
nebyla. To však neznamená, že hnízdění nemohlo být úspěšné. Samice se totiž 
mohla s mláďaty přemístit na sousední rybníky, které jsme nekontrolovali. I 
tak je toto zahnízdění bezesporu zajímavé.

Summary
Possible breeding of Common Goldeneye (Bucephala clangula) was recorded in Tichý Pond 

near Lázně Bohdaneč (Eastern Bohemia). It is the fourth breeding of this species recorded in Par-
dubice Region. The breeding success is not known.
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