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Pozorování tenkozobce opaèného (Recurvirostra

avosetta) na Svitavsku

Occurrence of the Avocet (Recurvirostra avosetta) in Svitavy region
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Mezi vzácnìj�í bahòáky Pardubického kraje nále�í mimo jiné tenkozo-
bec opaèný (Recurvirostra avosetta). V ji�ní èásti kraje, na Svitavsku, ne-
byl dosud pozorován.

Tenkozobec je ta�ným druhem s pomìrnì roztøí�tìným hnízdním areá-
lem sahajícím od západní Evropy a� po vnitøní Mongolsko. Lokálnì hnízdí
rovnì� podél severoafrického pobøe�í a ve støední a ji�ní Africe. V Evropì
je tì�i�tìm roz�íøení pobøe�í Severního moøe (Dánsko, Nìmecko, Nizozemí)
a pobøe�í Èerného moøe (Ukrajina). Evropské populace zimují od atlantické-
ho pobøe�í Evropy po ji�ní Afriku (GIRARD 1997, SAUER 1996). Druh je
chránìn Bernskou a Bonnskou konvencí a je zaøazen na seznamu dohody
o ochranì africko-eurasijských ta�ných vodních ptákù.

V Èeské republice pochází vìt�ina hnízdních i mimohnízdních nálezù
z ji�ních Èech a ji�ní Moravy, vzácnì je zaznamenáván na støední Moravì
(Záhlinické a Tovaèovské rybníky, napø. POLÈÁK 1993). Výjimeèné je po-
zorování 1 ex. na �ehuòském rybníce u Nymburka dne 04. 04. 1992 (Jelínek,
Urbánek, Vyskoèil in: �ÁLEK & MUSIL 1993), kde byl 1 ex. zji�tìn také
letos, a to 02. 08. (JELÍNEK in litt.).

Z Pardubicka je znám pouze z 19. století (�TANCL & �TANCLOVÁ
1987), jeden exempláø byl pozorován rovnì� 03. � 06.05.1949 na rybníce
Stavenov u Chotìboøe poblí� Havlíèkova Brodu (BOHÁÈ 1951, LEMBERK
2001).

První záznam ze Svitavska pochází ze dne 02.07.2003, kdy pozoroval
první z autorù 1 ex. na zèásti letnìném Novém rybníce u Opatova (kvadrát
6164). Pták byl zji�tìn v odpoledních hodinách (asi v 17.00) pøi bì�né kon-
trole lokality. Pøilétl ze zadní èásti rybníka a za letu byl velmi nápadný � vìt�í
bílý bahòák s èernými konci køídel, nohy daleko pøesahující ocas. Po do-
sednutí je�tì nìkolikrát pøelétl a poté zaèal sbírat potravu na velké mìlèinì
vpravo od hráze rybníka. Na rozdíl od jiných bahòákù (na lokalitì se tou
dobou zdr�ovali je�tì vodou�i �edí (Tringa nebularia) a vodou�i bahenní
(Tringa glareola), vyhledával potravu v mìlké vodì mnohem dále od bøehu
(cca 15-20 metrù), pøièem� proèesával zobákem vodu. Nìkolikrát se bìhem
této doby pøiblí�il ke skupince mladých rackù chechtavých (Larus ridibun-
dus), které z vìt�í vzdálenosti dosti pøipomínal. Asi po 30 minutách pøestal
lovit a pøi odpoèinku si èistil peøí. Po dal�ích zhruba 10 minutách odlétl zpìt
do zadní èásti rybníka. Pozorovaný jedinec byl plnì vybarvený dospìlý
pták, nápadná byla zejména shora èerná hlava a tøi èerné linie na svrchní
èásti tìla, nohy byly pak zbarvené do modra. Pták nebyl krou�kován.
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Summary
On 2nd July 2003 one adult Avocet was observed at the Nový Pond near Opatov

(Svitavy region, east Bohemia). This is the first record of this species in Svitavy region
and one of the few records in eastern Bohemia.
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