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Neobvyklé pozorování útokù jestøába lesního
(Accipiter gentilis) na kormorány velké
(Phalacrocorax carbo)

Unusual observation of the Goshawk (Accipiter gentilis) attacking
the Cormorants (Phalacrocorax carbo).

Jaroslav Vanìk
Sekaninova 404, 500 11 Hradec Králové, e-mail: jar.vanek@quick.cz

Potravu jestøába lesního (Accipiter gentilis) tvoøí v pøevá�né míøe ob-
ratlovci støední velikosti, z ptákù pak krkavcovití, mìkkozobí, z hrabavých
zejména ba�ant a koroptev a øada dal�ích ptaèích druhù. Výjimkou v�ak
není ani koøist podstatnì vìt�ích rozmìrù.

Dr. Josef Jirsík si ve svém díle Na�i dravci (JIRSÍK 1948) klade øeènickou
otázku: �Na jak velkou koøist si jestøáb troufá?� Na následujících øádcích si
hned také odpovídá: �V tomto ohledu nás nìkdy jeho odvaha a útoènost
pøekvapuje. Uvá�íme-li, �e samec jestøába vá�í 700g, je s podivem, �e troufá
si na tetøeva, vá�ícího 4500 g, na zajíce vá�ícího 3000 g atd. To jsou v�ak
zvíøata pomìrnì bezbranná. Pøekvapují v�ak útoky i na dokonalé dravce,
napø. na sokolí samici, kterou skuteènì roztrhal. Ji� jsme uvedli pøípady
ulovení volavek, dlu�no je�tì uvésti dolo�ené pøípady mláïat èerného èápa
a doklady kanibalismu nejen mláïat vlastního druhu, nýbr� i dospìlých
ptákù.� Svoji úvahu konèí Jirsík slovy: �Podle uvedeného vidíme, �e jestøáb
je nejodvá�nìj�í a lovecky nejvýkonnìj�í dravec, který pøedèí i sokola.
Kdyby mìl sokolí prudkost útoku, byl by nejobávanìj�ím dravcem v Evro-
pì vùbec.�

Nutno øíci, �e stejná otázka, kterou si polo�il Jirsík, mì napadla bezpro-
støednì poté, co jsem se stal svìdkem následující události.

Dne 26.1.2003 jsem procházel lokalitu podél starého toku Metuje ve
smìru od Jaromìøe proti toku øeky a zpìt jsem se vracel po smìru toku tzv.
Nové Metuje. Kdy� jsem procházel úsekem, kde øeka teèe v blízkosti zales-
nìného kopce Prá�ilky (277 n.m.), poblí� obce Rychnovek (mapovací kvadrát
5661), v�iml jsem si asi tøiceti kormoránù velkých (Phalacrocorax carbo)
sedících na topolech lemujících bøeh øeky. Bìhem pozorování sedících ptá-
kù jsem zaregistroval, �e ze smìru od starého toku Metuje pøilétají dal�í tøi
kormoráni, smìøující k topolùm na bøehu. Kdy� jsem zpozoroval, �e se ke
tøem zmínìným kormoránùm blí�í zezadu rychle dal�í pták, pøenesl jsem na
nìho svoji pozornost. Na první pohled bylo zøejmé, �e se jedná o adultní
samici jestøába lesního. Ta se znaènou prudkostí zaútoèila na jednoho z trojice
kormoránù, a poté co se tento prvnímu útoku vyhnul intenzívnì jej proná-
sledovala. V�ichni tøi kormoráni zaèali v letu manévrovat ve snaze, vyhnout
se opakovaným útokùm jestøába. Pøitom se ozývali zvlá�tním vydì�eným
troubivým hlasem, který jsem u toho druhu nikdy nesly�el. Pronásledování
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skonèilo v okam�iku, kdy usedli na stromy k ostatním kormoránùm. Jestøáb
poté provedl obrat, vrátil se do smìru ze kterého pøiletìl a asi po osmdesáti
metrech se usadil na vìtev osamocenì stojícího dubu. Pochopitelnì jsem
zùstal na místì a vyèkával, co bude následovat. Pøibli�nì po dvou minutách
jeden z kormoránù vzlétl a chtìl pokraèovat v letu podél toku øeky. Bezpro-
støednì poté v�ak vzlétl i jestøáb a okam�itì prudce zaútoèil na letícího
kormorána, kterého se evidentnì pokou�el uchopit do paøátù. Napadený
kormorán opìt provedl úhybný manévr a zasedl zpìt k ostatním. Jestøáb se
poté opìt vrátil na �svùj� strom, kde vyèkával. Celá situace se opakovala
je�tì potøetí, kdy dal�í kormorán vzlétl a jestøáb na nìho znovu zaútoèil.
V tomto pøípadì do�lo ke zcela zøejmému kontaktu obou ptákù, pøi kterém
jestøáb zachytil kormorána paøáty. Pravdìpodobnì díky hmotnosti kormo-
rána v�ak jestøáb svoji koøist neudr�el a kormoránovi se podaøilo z paøátù
uvolnit. Bezprostøednì poté se zøítil volným pádem z vý�ky asi tøiceti metrù
na hladinu øeku, kam dopadl s hlasitým plácnutím. Okam�itì po tomto inci-
dentu v�ichni kormoráni vzlétli a odlétali pryè od místa napadení. Vzhledem
k tomu, �e jsem v následující chvíli vìnoval pozornost posti�enému kormo-
ránovi, nestaèil jsem zaregistrovat, kam odtáhl jestøáb. Kormorána jsem
objevil plovoucího na hladinì, ale proto�e nevzlétl ani pøi mém pøiblí�ení na
nìkolik desítek metrù, tak jsem se domníval, �e je zranìný. Jak se po chvíli
ukázalo, byl pravdìpodobnì pouze v �oku, nebo� náhle bez viditelných
problémù vzlétl a zamíøil za ostatními kormorány.

Za dobu své ornitologické praxe jsem byl vícekrát svìdkem úspì�ných
útokù jestøába na koøist. V nìkolika pøípadech se jednalo o holuba høivnáèe
(Columba palumbus), sojku obecnou (Garrulus glandarius) a v jednom
pøípadì o ulovení kohouta ba�anta obecného (Phasianus colchicus).

Krátce po události jsem se více pøiklánìl k hypotéze, �e se spí�e jednalo
o jakousi hru ze strany jestøába, ale s odstupem èasu, po prostudování
pøíslu�né literatury a uvá�ení v�ech okolností pozorování se pøikláním
k závìru, �e se jednalo o skuteèný lov.

Souhrn
Dne 26.1.2003 byl u øeky Metuje nedaleko obce Rychnovek (severový-

chodní Èechy) pozorován opakovaný útok dospìlé samice jestøába na letí-
cího zimujícího kormorána. Ani jeden ze tøí atakù nebyl úspì�ný, aèkoliv
do�lo i ke kontaktu jestøába s kormoránem.

Summary
On 26th January 2003 an adult female Goshawk was observed repeatedly attacking

a flying wintering Cormorant near Metuje River near Rychnovek village (north-
eastern Bohemia). Despite a direct contact between the two birds, however, none of
the three attacks was successful.
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