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Budníèek pruhohlavý (Phylloscopus inornatus)
chycen v Èeském ráji � druhý odchyt v Èeské
republice

The Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) caught in the
Bohemian Paradise � the second catch in the Czech Republic

Jaroslav Kláp�tì & Josefa Kláp��ová
Masarykova 591, 468 22 �elezný Brod

Úvod
Budníèek pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) je asijský druh, hnízdící

od Uralu po Kamèatku. Jeho pravým domovem je severská tajga. Z vý-
chodních druhù ptákù je nejèastìji zasti�en v Evropì, pravidelnì zvlá�tì pøi
pobøe�í severní a západní Evropy. Ka�doroènì je chytán na britských pta-
èích observatoøích. U nás byl chycen jen jednou. Tento pøíspìvek popisuje
nový odchyt v oblasti Èeského ráje.

Odchyt
Dne 18. øíjna 2003 jsme chytali ptáky za úèelem krou�kování na farmì

východnì od obce Bøezina (50°33´N 15°03´E), nedaleko rybníka �abakor
(døíve okres Mladá Boleslav) v kvadrátu 5456. Lokalita v nadmoøské vý�ce
235 m je podrobnì popsána v jiném pøíspìvku (KLÁP�TÌ & KLÁP��OVÁ
2003). Poèasí bylo sluneèné s jasnou modrou oblohou bez mrakù, teplota
8 °C, rychlost vìtru 7 m/s.

V 11.40 h letního èasu byl pøi kontrole nárazové sítì umístìné mezi keøi
a stromy u polní cesty chycen malý budníèek, který byl v ruce urèen jako
budníèek pruhohlavý. Chytil se blízko tyèe v nejvy��ím poli pìtipolové sítì
10 m dlouhé. Sí� byla plná listí a souèasnì byl v síti chycený budníèek
men�í (Phylloscopus collybita) a pìnkava obecná (Fringilla coelebs).

Popis chyceného ptáka
Byl to malý budníèek s relativnì krátkým ocasem, znatelnì drobnìj�í

a krat�í ne� budníèek men�í. V køídle mìl dvì výrazné bìlavé pásky. Na
hlavì velice nápadný, dlouhý a ostøe ohranièený �lutobílý nadoèní prou-
�ek, který byl kontrastní s tmavì olivovou úzkou uzdou a oèním prou�kem,
který byl �ir�í a je�tì tmav�í. Pøíu�í bylo pravidelnì olivovì mramorované.
Vzorek dìlal �upinkový dojem. Uprostøed temene byl trochu svìtlej�í málo
výrazný pruh.

Vrchní strana byla zelenavì olivová, kostøec trochu svìtlej�í. Ocasní
pera tmavì hnìdá se svìtlými zelenavì olivovými vnìj�ími okraji.

Velká køídelní pera (remiges) tmavì hnìdá se �edým nádechem. Tøi ter-
ciální pera byla nejtmav�í, na konci a na vnìj�í stranì ukonèená nápadnì
bìlavì (zvlá�tì T2 a T3). Na rozevøeném køídle byly v�echny loketní letky
a ètyøi vnitøní ruèní letky ukonèeny ka�dá bílým prou�kem. Bìlavé ukonèení
tìchto per bylo vidìt i na zavøeném køídle. Zú�ení vnìj�ího praporu bylo na
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ètyøech ruèních letkách � tøetí a� �esté, èíslováno ascendentnì, tedy od okraje
køídla smìrem k tìlu. První letka byla o 5 mm del�í ne� nejdel�í køídelní krovky.

Spodní strana bìlavá s nevýrazným �lutavým a svìtle �edým �ilková-
ním. Spodní krovky ocasní a køídelní bílé.

Neopeøené èásti: zobák hnìdý, dolní èelist od báze do poloviny �pina-
vì �lutavá, oko hnìdé, nohy hnìdé.

Podle nese�lapaných chodidel to byl tohoroèní pták (1K, 1. rok). Také
za�pièatìlá ocasní pera a nìkteré køídelní letky tomu nasvìdèovaly.
(Po nových zku�enostech se vìk podle opeøení na podzim spolehlivì urèit
nedá � ALSTRÖM & COLSTON 1991, SVENSSON 1992, MARCHANT
2002).

Biometrická data (mm)
Délka køídla: 53,5 mm, délka ocasu: 36,0 mm, bìhák: 17,0 mm, nadoèní

prou�ek: 18,5 mm, zobák od èelní kosti: 10,9 mm.
Podle malých rozmìrù bylo pohlaví urèeno jako samice (F). Délka køídla

a ocasu v na�em pøípadì mù�e být pou�ita k urèení pohlaví.
Tabulka 1 uvádí biometrická data z literatury.
Star�í èeské názvy pro tento druh jsou pruhohlávek skromný a budní-

èek skromný.

Tab. 1: Biometrická data (mm) Phylloscopus inornatus z literatury.

Tab. 1: Measurements (mm) of Phylloscopus inornatus from literature.

Poznámka: zobák mìøen od èelní kosti; note: bill measured from frontal
bone.

Chování
Chycený budníèek pruhohlavý byl bìhem manipulace v ruce vèetnì

krou�kování (krou�ek F 74866), mìøení a fotografování pomìrnì klidný. Na
lokalitì byl pøítomen znalec ptákù a pøírody Miroslav Medek, který zde
pozoroval ptáky. Také on ocenil pøíle�itost vidìt a vyfotografovat si v ruce
tohoto vzácného zatoulance.

TICEHURST (1938) CRAMP (1992)

Køídlo/Wing M 55 - 60 (-61)

F (50-)51 - 56

M 54.0 - 59.5

F 51.5 - 58.5

Ocas/Tail M 40 - 44

F 36.5 - 41

M 38.0 - 44.0

F 36.0 - 42.5

Bìhák/Tarsus M+F 17 - 18 M 16.5 - 18.6

F 16.5 - 18.2

Zobák/Bill M+F 10.5 - 12.5 M 10.2 - 11.7

F 10.1 - 11.7
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Pøi vypu�tìní se budníèek pruhohlavý ozval jasným silným hvizdem
�víst� výraznìji a hlasitìji, ne� se pøi stejné pøíle�itosti ozývá budníèek
men�í. Vyletìl na hru�eò, kde chvíli sedìl výraznì horizontálnì, ne� projevil
svou aktivitu. Neposednì se pak toèil, poskakoval, �kubal køídly a kmital
ocasem. Kdy� odletìl na vedlej�í strom, pøestali jsme ho sledovat. Tento
odchyt byl akceptován Faunistickou komisí ÈSO a je evidován pod èíslem
52/2003.

Pøedchozí zku�enosti s tímto druhem
Jeden z nás (Jaroslav) má osobní terénní zku�enosti s tímto druhem

z jihovýchodní Asie, hlavnì z Thajska, kde je velice hojným zimujícím druhem.
Je hojný i pøímo v Bangkoku v zahradách, stromoøadích a parcích. Jaroslav
vidìl celkem na svých èastých cestách v ji�ní a jihovýchodní Asii 21 druhù
budníèkù rodu Phylloscopus, 3 druhy rodu Seicercus a jeden druh rodu
Abroscopus (A.superciliaris). Èasto je pozoroval ve spoleènosti nejlep�ích
svìtových znalcù budníèkù vèetnì dr. Boonsonga Lekagula (1907 � 1992).

Poznámky k taxonomii
Rod Phylloscopus (plural Phylloscopi) popsal v r. 1826 Heinrich Boie.

Nejvìt�í zásluhu na moderním základním taxonomickém zpracování bud-
níèkù má Claud B. Ticehurst. Zkoumal tisíce ptaèích ko�ek v nejvìt�ích svìto-
vých sbírkách. V pøípadì Ph. inornatus 595 ko�ek. Jeho výzkumy kulminovaly
v publikaci (TICEHURST 1938), která je v mnoha ohledech dùle�itá i dnes.

U druhu Phylloscopus inornatus uznával tøi rasy:
1. Phylloscopus inornatus inornatus (Blyth)
Popsán jako Regulus inornatus Blyth 1842, Journal of the Asian Soci-

ety Bengal 11 s. 191.Typová lokalita poblí� Kalkaty. Typový exempláø se
nedochoval.

2. Phylloscopus inornatus mandellii (Brooks)
Popsán jako Reguloides mandellii Brooks 1880, Stray Feathers 8, s. 389.

Typová lokalita Darjeeling, Sikkim. Typový jedinec je v Britském muzeu.
3. Phylloscopus inornatus humei (Brooks)
Popsán jako Reguloides humei Brooks 1878, Stray Feathers 7, s. 131.

Typová lokalita severozápadní Indie.
Toto taxonomické uspoøádání Ph.inornatus bylo u�íváno po nìkolik

desetiletí. V posledních letech mnoho ornitologù preferuje separaci nomi-
nátní rasy jako samostatný druh. Tak se stává Ph.inornatus monotypic-
kým druhem a forma mandelli z východního Himaláje a západní Èíny je
zahrnuta do druhu Ph.humei jako rasa. Pøesto�e morfologické rozdíly jsou
malé, hlasové projevy humei se ohromnì li�í od inornatus. Nominátní rasu
jako samostatný druh proto dnes uznává øada moderních autorù, napø.
SVENSSON 1992, BEAMAN 1994, GRIMMETT et al. 1998, BEAMAN &
MADGE 1998 a WERNHAM et al. 2002.

Taxonomie budníèkù v�eobecnì a tah Ph.inornatus jsou diskutovány
i v KLÁP�TÌ & FILIP (2002).

Výskyt v Evropì a jinde mimo obvyklá území
Budníèek pruhohlavý hnízdí v severní Asii a zimuje v jihovýchodní

Asii. Jako hnízdící pták zasahuje do území západní Palearktidy (ZP) jen
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okrajovì v oblasti horní Peèory. Vyskytuje se v�ak v ZP pravidelnì a pøesto
je uvádìn jako zatoulanec. Pravidelný je jeho výskyt v severní a v západní
Evropì, pøedev�ím pøi moøském pobøe�í. Mnohem vzácnìj�í je ve støední
Evropì, ve Støedomoøí a na Støedním východì. Byl zasti�en i na Madeiøe,
Kanárských ostrovech, v severní Africe (Maroko, Al�írsko, Libye, Egypt)
a jeden byl dokonce chycen v Senegalu v západní Africe (CRAMP 1992,
URBAN et al. 1997). Je zvlá�tì èastý na ostrovech � napø. Helgoland, Fair
Isle v Shetlandech, nebo na francouzském ostrovì Ouessant. Ve Velké Bri-
tánii bylo dokumentováno v letech 1968 � 1998 pøes 7000 výskytù
(MARCHANT 2002).

Výskyty zji�tìné v okolních zemích
Na Slovensku byl chycen 4.5.1997 v Senné, Iòaèovce a 27.4.1998 byl

pozorován zpívající samec u Morského oka na Vihorlatu (KROPIL & DAN-
KO in DANKO et al. 2002).

V Polsku byl zji�tìn 49krát, naposledy 11.10.2000 mladý samec chycený
u obce Darlówko, pow. Slawieòski (KOMISJA FAUNISTICZNA 2001).

GORMAN (1996) uvádí, �e v Maïarsku byl jeden chycen 8.10.1989
v Egerszalók, pohoøí Bükk. Jiný pták, pozorovaný 9.11.1989 na Dunaji se-
vernì od Budape�ti v Surány, ostrov Szentendre, byl urèen jako forma
humei (která se v�ak nyní pova�uje za samostatný druh).

Pøedchozí zji�tìní na území ÈR
V literatuøe jsou uvádìna tøi pozorování na Moravì a jeden odchyt na

severu Èech (HUDEC 1983, HUDEC et al. 1995, MILES & HANÁK 1996,
CHYTIL 1997, KREN 2000).

Uvádìná vizuální pozorování jsou následující:
Dne 30.3.1956 pozorován v Dolních Kounicích, Brno-venkov (J. Vaèkáø).
Dne 24.8.1969 pozorován ve Fryèovicích, Frýdek-Místek (L. Beni�). Toto

pozorování není pova�ováno nyní za validní pro naprosto nedostaèující
popis (VAVØÍK 2002).

Dne 19.3.1983 pozorován v Záhlinicích, Kromìøí� (L. Doupal).
Dne 14.10.1996 byl chycen budníèek pruhohlavý pøi noèním odchytu u

Rýchorské boudy v Krkono�ích (Horní Mar�ov, Trutnov) v nadmoøské
vý�ce 1000 m. Byl v ruce popsán, zmìøen, zvá�en, okrou�kován a vyfoto-
grafován (MILES & HANÁK 1996).

Kromì toho je uvádìn v literatuøe i údaj z 19. století, který je pova�ován
za zcela nevìrohodný (HUDEC 1983).

Ovìøené a platné zùstávají pro ÈR tedy dvì pozorování a jeden odchyt.

Podobné druhy
Budníèek pruhohlavý má v èerstvém opeøení pomìrnì výrazné zbarvení.

Podobný je mu hlavnì Ph. humei, který byl donedávna uvádìn jako rasa
budníèka pruhohlavého. Ph. humei má vrchní stranu �ed�í, víc hnìdo�e-
dou, chybí výrazný zelenavý odstín. Spodní strana je ��pinavìji� bílá a schází
�lutý pigment. Na køídle má také dva pruhy, ale s hnìdým nádechem, horní
pruh je ménì výrazný ne� u inornatus. Pøíu�í není výraznì mramorované.
Køídlo nemá tak jasnì zelenavé vnìj�í okraje per jako inornatus. Je také
ménì atraktivní, pùsobí jednobarevnìji. Nadoèní prou�ek je mírnì nahnìdlý.
Zobák má málo �lutavé u koøene dolní èelisti a v pøírodì vypadá celý tmavý.
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Pìkná fotografie ptáka v ruce (humei) je v SHIRIHAI (1996) a zábìr z pøíro-
dy je v GREWAL & PHISTER (1998). Kvalitní ilustrace inornatus a humei
jsou hlavnì v JONSSON (1992), také v PARMENTER & BYERS (1991),
SHIRIHAI et al.(1996) a SVENSSON & GRANT (1999). Oba taxony jsou
podrobnì popsány hlavnì v TICEHURST (1938), CRAMP (1992) a BAKER
(1997).

Zámìna je rovnì� mo�ná s jedinci ze �skupiny zelených budníèkù� (Ph.
trochiloides, Ph. plumbeitarsus). Ti jsou vìt�í a nemají kontrastní svìtlou
barvu na vnìj�ích terciálních perech. Podobný je i budníèek zlatohlavý
(Ph. proregulus). Ten má kostøec kontrastnì bledì �lutý a nápadný �lutavý
pruh uprostøed temene.

Vhodná místa k pozorování a studiu budníèkù v pøírodì jsou zemì, kde
lze pozorovat více druhù najednou, jako v Nepálu nebo v Thajsku (INSKIPP
& INSKIPP 1991, LEKAGUL & ROUND 1991). V Thajsku je ze 17 druhù
budníèkù rodu Phylloscopus nejhojnìj�í budníèek pruhohlavý, který se
vyskytuje témìø ve v�ech biotopech od ní�in a� po nejvy��í hory (LEKA-
GUL et al. 1985).

Souhrn
Pøíspìvek popisuje odchyt budníèka pruhohlavého (Phylloscopus inor-

natus) dne 18.10.2003 v oblasti Èeského ráje u obce Bøezina (50°33´N
15°03´E) nedaleko rybníka �abakor v kvadrátu 5456. Pták byl popsán, zmì-
øen, okrou�kován a vyfotografován, ne� byl vypu�tìn do pøírody. Byl ur-
èen jako tohoroèní samice. Jde o druhý odchyt v ÈR. Kromì toho jsou na
na�em území dvì pozorování v pøírodì.

Summary
On 18th October 2003, juvenile female Yellow-browed Warbler (Phylloscopus

inornatus) was caught near village Bøezina (50°33´N 15°03´E) not far from �abakor
Pond in the Bohemian Paradise,  square 5456. The bird was described, measured, ringed,
photographed and released. It was the 2nd catch of the Yellow-browed Warbler in the
Czech Republic. There are two other occurrences of this species recorded in the Czech
Republic.

Podìkování
Pan Jiøí Zakouøil a jeho rodina ze statku �Blata� nám umo�nili provádìt

odchyty ptákù na svých pozemcích. Tomá� Bìlka nám poskytl údaje
o výskytu budníèka pruhohlavého v sousedních státech. V�em patøí ná�
vøelý dík.
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