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Leucismus u pìnice èernohlavé (Sylvia atricapilla)
a poznámky k abnormálním opeøením ptákù

Leucism in the Blackcap (Sylvia atricapilla) and notes on abnormal
plumages of birds

Jaroslav Kláp�tì & Josefa Kláp��ová
�elezná 97, 468 22 �elezný Brod

Úvod
Kromì normálnì zbarvených ptákù se mù�eme výjimeènì setkat

i s jedinci, kteøí mají aberantnì zbarvené opeøení. Tam, kde v�echny pig-
menty kompletnì chybí, jde o úplný albinismus. V pøípadech, kde chybí
jeden nebo nìkolik pigmentù, jde o schizochroismus v nìkteré své formì.
Naopak, kde je vìt�í zhu�tìní pigmentù, jde o hyperchroismus. V takovém
pøípadì má peøí tmav�í nebo tmavou a� èernou barvu. Také u nìkterých
ptákù s normálním opeøením se mù�e výjimeènì vyskytnout odchylné
zbarvení zobáku, nohou nebo oèí.

V tomto pøíspìvku je popsán odchyt pìnice èernohlavé (Sylvia atri-
capilla) s úplnì bílým opeøením a struènì jsou zmínìna a vysvìtlena jiná
abnormální opeøení, která se u ptákù obèas vzácnì vyskytují.

Odchyt a popis leucistické pìnice èernohlavé
Dne 9. srpna 2005 jsme ráno chytali ptáky na krou�kování v keøových

porostech v areálu 2. základní �koly v �elezném Brodì (50°39´N, 15°15´E,
kvadrát 5357, okres Jablonec nad Nisou). Lokalita je na svahu obráceném
k severu v nadmoøské vý�ce 390 m. Poèasí nebylo pøíli� pøíznivé, byla
úplnì zata�ená obloha, nízká oblaènost, chvílemi m�ilo, pozdìji i mírnì
pr�elo. Chytali jsme do ètyø ornitologických sítí v celkové délce 48 m
(4x12 m). Bìhem dopoledne jsme chytili a krou�kovali 48 ptákù v 8
druzích, vèetnì 28 pìnic èernohlavých a 5 pìnic slavíkových (Sylvia
borin).

V 9:10 h. se chytila úplnì bílá pìnice èernohlavá. Zbarvení hlavy
mìlo velice jemný �edavý odstín zpùsobený spí� øídkým opeøením hlavy,
ne� zbarvením peøí. Opeøení celého tìla bylo úplnì bílé. Zbarvení zobáku
na vrchu horní èelisti bylo hnìdo�edé, spodní èelist byla hodnì svìtlá,
�edo�lutavá. Nohy �edohnìdé, oèi tmavé, �edohnìdé. Pták byl urèen jako
mladý, tohoroèní (juvenil, 1K). Mìl víc za�pièatìlá ocasní pera, ne� mají
adultní ptáci, nese�lapaná chodidla, peøí mìkèí, ménì husté, øid�í hlavnì
na hlavì a èásti krku. Ne� byla bílá pìnice èernohlavá vypu�tìna do pøíro-
dy, byla okrou�kována (krou�ek Praha TC 79389), vyfotografována
a promìøena (køídlo 69 mm, ocas 61 mm).

Lidé bydlící v sousedství této lokality pozorovali bílou pìnici èerno-
hlavou u� 10 dní pøed tím, ne� jsme ji chytili a 3 dny po jejím odchytu
a vypu�tìní. Popisovali ji takto: �Malý úplnì bílý ptáèek, který pøeleto-
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val v�dy nízko z keøe do keøe�. Byla tedy pøítomná na lokalitì nejménì
13 dní. My jsme ji u� pøi dal�í náv�tìvì 14. srpna 2005 ani pozdìji nevi-
dìli.

Kromì zde popsané leucistické pìnice èernohlavé jsme v posledních
letech chytili je�tì ètyøi jiné ptáky � èásteèné albíny. Byli to 2x rákosník
obecný (Acrocephalus scirpaceus), pìnice slavíková (Sylvia borin) a kos
èerný (Turdus merula). Ka�dého z nich jsme fotograficky dokumentovali.
V letech 1997 � 2005 jsme chytili a okrou�kovali celkem 35 624 ptákù.
Z toho jen zmínìných pìt bylo s aberantním opeøením. Z celkového mno�-
ství odchycených ptákù to je pouhých 0,014 %. Ve stejné dobì jsme
krou�kovali 3 615 pìnic èernohlavých. Z tohoto poètu èiní leucistický
jedinec 0,027 %.

Pìnice èernohlavá u nás bì�nì hnízdí a hojnì protahuje. Patøí k hodnì
krou�kovaným ptákùm. V letech 1934 � 2004 bylo spolupracovníky
krou�kovací stanice Praha oznaèeno celkem 146 394 pìnic èernohlavých
(CEPÁK & �KOPEK 2005).

U pìnice èernohlavé je nyní uznáváno pìt ras. Za zmínku stojí, �e
u rasy S. a. heineken z ostrova Madeira a Kanárských ostrovù v Atlantickém
oceánu je známá melanistická forma. U takových ptákù má samec èernou
celou hlavu, hrdlo, horní prsa a èást týlu. Její kvalitní ilustrace a fotogra-
fie jsou v SHIRIHAI et al. (2001).

Abnormální opeøení ptákù a etymologické poznámky z chromatiky
� nauky o barvách
Melanismus � z øeckého melas, melanos = èerný. Vzniká pøi nadbytku

èerného pigmentu a zpùsobuje èerné, nebo tmavé zbarvení.
Erythrismus (Erytrismus) � z øeckého erythros = èervený. Vzniká pøi nad-

bytku èerveného pigmentu a zpùsobuje rezavé zbarvení.
Xanthochroismus (Xantorismus) � z øeckého xanthos = �lutý. Vzniká pøi

nadbytku �lutého pigmentu. Zpùsobuje �lutavé zbarvení.
Albinismus � z latinského albus = bílý. Vzniká pøi úplné absenci pigmen-

tù. Zpùsobuje bílé opeøení. U úplného albinismu je nejen v�echno
peøí bílé, ale i neopeøené �mìkké� èásti (soft parts) � jako nohy jsou
bez barviva, stejnì jako oèi, které jsou v dùsledku ztráty pigmentù
èervené, nebo rù�ové. Úplný albinismus je u ptákù velice vzácný.
U ptákù s èásteèným albinismem, který je mnohem èastìj�í, jsou oèi
v�dycky zbarveny jako u jedincù s normálním opeøením. Zobák a nohy
mohou, ale nemusí být pigmentovány.

Leucismus � z øeckého leucos = bílý. Slovo leucismus se bohu�el
v ornitologii u�ívá ve dvou zcela rozdílných významech.

Diskuse a významy slova leucismus
V prvním pøípadì se výraz leucismus pou�ívá pro témìø úplný albinis-

mus, kde celé opeøení je èistì bílé, ale oèi a neopeøené èásti jsou zbarveny
stejnì jako u normálnì opeøeného ptáka, nebo velmi podobnì.

Pokud by mìl být albinismus a leucismus pøísnì rozli�ován a výraz
albín pou�íván, pak by úplnì bílý pták pozorovaný v pøírodì musel být
pojmenován jako �pravdìpodobnì úplný albín� (v pøípadì, kdy� by ne-
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bylo vidìt zbarvení oka). Pojmenování �albín�, nebo dokonce �úplný
albín� (jak se èasto dìje) by bylo nejisté, nepøesné a nezodpovìdné. Star�í
klasické studie (napø. SAGE 1962, 1963, GROSS 1965) albinismus a leu-
cismus nerozli�ují. Pro vìdu je na�tìstí málo dùle�ité, jestli pozorovatel
vidí úplného albína (s èerveným okem), nebo úplnì leucisního ptáka.

V druhém pøípadì je výraz leucismus pou�íván pro hodnì svìtlé �vy-
bledlé� opeøení zpùsobené èásteènou absencí pigmentù (napø. BEAMAN
& MADGE 1998). Pro takové hodnì svìtlé a� krémové zbarvení (ale ni-
koliv bílé) se ve svìtì èasto u�ívá také název �dilute plumage�.

O abnormálních opeøeních u ptákù dùkladnì pojednává HARRISON
(1985). Albinismus a melanismus a jejich pøíèiny popisuje hlavnì SAGE
(1962), který po mnoho let tyto anomálie podrobnì studoval. Zaøídil si
kartotéku, kde mìl tisíce záznamù. Byl informován mimo jiné od víc ne�
tisíce dopisovatelù z rùzných míst svìta. Pøi tom ale zaznamenal jenom
dva pøípady, kdy byl jak albinismus, tak i melanismus zji�tìn u jednoho
stejného jedince. �lo o kolihu velkou (Numenius arguata) a sýkoru mod-
øinku (Parus caeruleus).

U 163 druhù britských ptákù ve 105 rodech a u 42 èeledí analyzoval
SAGE (1963) 3134 pøípadù úplného nebo èásteèného albinismu. Popisu-
je i pøípad, kde z 30 tisíc ptákù rùzných druhù chycených pro krou�ková-
ní bylo 17 ptákù, u kterých byly zji�tìny stopy albinismu (okolo 0,05 %).
Analyzoval také 113 pøípadù melanismu u 39 druhù ptákù ze 17 èeledí.

GROSS (1965) analyzoval albinismus u ptákù severní Ameriky. Za-
znamenal ho u 304 druhù v 54 èeledích.

Jeden z autorù (Jaroslav) se setkal nìkolikrát s aberantnì zbarvenými
ptáky i v cizinì. Nìkteré aberace zji�tìné v Austrálii také popsal. Jedná se
o tìchto pìt druhù: husice australská (Tadorna tadornoides), moták ti-
chomoøský (Circus approximans), rosela pestrá (Platycercus eximius), vla�-
tovka �edobøichá (Hirundo neoxema) a vrabec domácí (Passer domesti-
cus) (KLAPSTE 1977, 1981, 1982, 1984, KLAPSTE & KLAPSTE 1985).

Summary
On 9th August 2005 a juvenile Blackcap (Sylvia atricapilla) was caught in mist�

net with pure white plumage in the town �elezný Brod (50°39´N, 15°15´E). Because
the bird had some pigmentation on its soft parts, including the eyes, we called it
leucistic. However, we are explaining that the expression leucism is used in ornithology
for two different reasons. Sometimes it is also used for describing pale (but not white),
washed�out colours of the plumage.

During the years 1997 � 2005 we caught 35.624 birds for ringing. From this
number only five of them were with abnormal plumages (incl. the leucistic Blackcap).
It is 0.014 %. During the same period of time we caught 3,615 Blackcaps. From this
total the leucistic Blackcap makes 0.027 %.
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