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Nález chaluhy velké (Stercorarius skua) a �paèka
rù�ového (Sturnus roseus) v Orlických horách

Finding of the Great Skua (Sterocorarius skua) and the Rose-
coloured Starling in Orlické Mountains (eastern Bohemia)
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Úvod
Chaluha velká (Stercorarius skua) a �paèek rù�ový (Sturnus roseus)

patøí podle HUDCE et al. (1999) mezi druhy, u kterých by se mìl ka�dý
výskyt v Èeské republice samostatnì publikovat. V�echna pozorování
zároveò podléhají schválení a registraci Faunistické komise Èeské spoleè-
nosti ornitologické. Oba vý�e uvedené druhy byly v poslední dobì zasti-
�eny v ni��ích polohách Orlických hor, proto jsme se rozhodli nálezy popsat
a uveøejnit.

CHALUHA VELKÁ

Popis nálezu
Tento druh byl objeven za zajímavých okolností. Nezávisle na sobì

nav�tívili preparátorskou dílnu p. �elezného v Solnici velký znalec ptákù
Zdenìk KÁDA z Rychnova nad Knì�nou a jeden z autorù tohoto pøíspìv-
ku (TB). Oba si v�imli mezi mno�stvím ptákù a dal�ích zvíøat dermoplastic-
kého preparátu chaluhy velké. Okam�itì byli kontaktováni pracovníci Mu-
zea Orlických hor v Rychnovì nad Knì�nou s výzvou k záchranì vzácné-
ho dokladu. Ten se podaøilo od majitele získat a preparát je nyní ulo�en jako
souèást veøejnì pøístupné Plachetkovy sbírky ptákù.

Dotazem u nálezce bylo zji�tìno, �e chaluha velká byla nalezena 1. øíjna
2002 západnì od Kunvaldu (okres Rychnov nad Knì�nou, kvadrát 5864,
nadmoøská vý�ka asi 490 m). Pták byl zcela vysílen a bohu�el nebyl pøedán
do �ádné odborné stanice pro handicapované �ivoèichy, ale ponechán na
místì. Druhý den byl na stejném místì nalezen uhynulý.

Preparát byl zmìøen (Tab.1) a nafotografován (viz foto v barevné pøíloze).
Podle zbarvení opeøení byl urèen jako juvenilní exempláø a podle namìøe-
ných hodnot se velmi pravdìpodobnì jedná o samici (BAKER 1993).
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Správnost determinace byla potvrzena Faunistickou komisí Èeské spo-
leènosti ornitologické pod evidenèním èíslem FK 69/2002.

Historické údaje ze severovýchodních Èech
Ze v�ech 4 druhù rodu Stercorarius je chaluha velká v Èeské republice

nejvzácnìj�í. Do roku 1977 byla v ÈR pozorována maximálnì 8x, z toho
pouze dva údaje jsou podlo�eny doklady (ÈERNÝ in HUDEC & ÈERNÝ
1977). Jeden z tìchto dokladù pochází právì ze severovýchodních Èech:
pták nalezený 15.10.1962 u Lu�an poblí� Hustíøan (okres Hradec Králové) je
nyní ulo�en ve sbírkách Východoèeského muzea v Pardubicích (LEMBERK
in litt.). Bohu�el se nezachoval doklad po zástøelu chaluhy velké z roku 1865
ze Sadové (okres HK) (RYBÁØ 1989). Dal�í údaj o pozorování ze severo-
východních Èech pochází od �ÏÁRKA (1987). V období od 14.9. do
29.9.1984 pozorovalo nìkolik zku�ených ornitologù (M. Èerný, K. Dohnal,
V. Koza, J. Prá�il) 1 ex. na pøehradì Rozko� u Èeské Skalice. Malá úniková
vzdálenost chaluhy umo�nila naprosto spolehlivou determinaci.

Novìj�í údaje z Èeské republiky
Z poslední doby existují, kromì nálezu z Kunvaldu, dal�í dva dokumen-

tované údaje z Èeské republiky. Dne 15.9.1998 byl nalezen 1 zcela vysílený
juvenilní exempláø v Xaverovì (okres PB) (SEDLÁÈEK in �IMEK & BRAN-
DL 1999). Podle krou�ku se podaøilo zjistit, �e se jednalo o ptáka oznaèené-
ho jako mládì na hnízdì v  souostroví Shetlandy a zasti�eného ji� 57 dní po
okrou�kování u nás (SEDLÁÈEK 2002). Prakticky ze stejného termínu po-
chází dal�í údaj. Dne 17.9.1998 byl nalezen 1 ad. ex. u Jablonného v Podje�tìdí
(severní Èechy). Preparát tohoto jedince je nyní deponován v Okresním
vlastivìdném muzeu v Èeské Lípì (FILIP 1999).

�PAÈEK RÙ�OVÝ

Popis nálezu
Fotografii uhynulého ptáka se podaøilo získat Zdeòkovi KÁDOVI

z Rychnova nad Knì�nou od svého známého z obce Svinná na Rychnov-
sku (kvadrát 5763, cca 460 m n. m.). Pták byl v této obci nalezen koncem
èervna roku 1999 uhynulý a ji� natolik ve stupni rozkladu, �e nebyl vhodný
k preparování. Na�tìstí se dochovala dokladová fotografie, která mohla
být pøedlo�ena Faunistické komisi Èeské spoleènosti ornitologické. Nález

Tab. 1: Tìlesné rozmìry chaluhy velké nalezené u Kunvaldu. Délka køídla
byla mìøena páskou po vnìj�í stranì.

Tab. 1: Body proportions of the Great Skua found near Kunvald village.

Délka køídla/Wing lenght 405 mm

Délka zobáku k opeøení/Bill lenght to the feathers 45 mm

Délka zobáku k lebce/Bill lenght to the skull 54 mm
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byl oznaèen poøadovým èíslem FK 83/2002. I podle nepøíli� kvalitní fotogra-
fie je  zøejmé, �e se jedná o zcela vybarvený dospìlý exempláø.

Podle sdìlení Faunistické komise (VAVØÍK in litt.) byly poèty �paèkù
rù�ových v roce 1999 ve støední a západní Evropì vy��í ne� obvykle, i kdy�
ne�lo o klasickou invazi. Napø. jenom v Maïarsku bylo v tomto roce hlá�e-
no 92 ex., v Británii 22 ex., v Norsku 7 ex. (z toho 2 ex. a� na severovýchodì
Norska, u hranic s Ruskem), v Holandsku 6 ex., ve Francii 5 ex., po 4 ex. ve
�védsku a Finsku, 2 ex. v Dánsku a po jednom ve �panìlsku, �výcarsku
a Itálii. V kvìtnu a èervnu byli zasti�eni pøevá�nì dospìlí ptáci, bìhem léta
a na podzim ptáci mladí.

Historické i nejnovìj�í údaje o zasti�ení �paèkù rù�ových v Èechách
Pro �paèka rù�ového jsou typické hromadné invaze daleko od pravidel-

ných hnízdi��. V Èeské republice byl zasti�en èastìji do 50. let minulého
století (HUDEC 1983), z pozdìj�í doby je Faunistickou komisí evidováno
pouze 5 zástihù (vèetnì námi popsaného). Dne 11.6.1971 byl pozorován
1 ex. u Uherského Hradi�tì (pozorovatel neuveden), 2.6.1988 1 ad.
v západních Èechách v obci Nezvìtice (P. Suchan), 23.3.1996 byl zasti�en
1 ad. samec v Èeských Budìjovicích a koneènì 11.7.2002 pozoroval J. Chy-
til 1 ad. ex. v Milovicích na ji�ní Moravì.

Ve východních Èechách byl døíve zasti�en na mnoha místech kraje. Do
roku 1947 zde byl uloven nebo pozorován celkem 18x  (JIRSÍK 1955). Velká
èást údajù je situována do ni��ích poloh Pardubicka a Královéhradecka. Za
zmínku stojí úlovky ptákù indikujících mo�nost zahnízdìní. Dne 2.6.1934
byla v Probluzi u Hradce Králové ulovena samice s velmi vyvinutým vajeè-
níkem. Pøi mohutné invazi v roce 1937 byl 1. èervna uloven u �dánic adultní
samec s neobyèejnì zduøelými varlaty (JIRSÍK l.c.). Nicménì hnízdìní ne-
bylo v Èeské republice doposud nikdy zaznamenáno.

Souhrn
Vysílený juvenilní exempláø chaluhy velké byl 1. øíjna 2002 nalezen

u Kunvaldu (východní Èechy, kvadrát 5864, nadmoøská vý�ka cca 490 m).
Pták druhý den uhynul. Preparát je ulo�en ve sbírkách Muzea Orlických hor
v Rychnovì nad Knì�nou.

Adultní exempláø �paèka rù�ového byl nalezen uhynulý koncem èervna
1999 u obce Svinná (východní Èechy, kvadrát 5763, cca 460 m n. m.). Jako
doklad se zachovala pouze fotografie.

Summary
An exhausted juvenile Great Skua was found near Kunvald village (eastern Bohe-

mia, square 5864, ca. 490 m asl) on 1st October 2002. The bird died the next day. The
preparation is placed in The Museum of Orlické Mountains collections in Rychnov
nad Knì�nou.

An adult Rose-coloured Starling was found dead near Svinná village (eastern Bohe-
mia, square 5863, ca. 460 m asl) at the end of June 1999.
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