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První zjištění budníčka pruhohlavého (Phylloscopus 
inornatus) v Pardubickém kraji

First record of the Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) 
in the Pardubice region (eastern Bohemia)

František Štancl
Rohovládova Bělá 81, 533 43

Úvod
Hnízdní areál budníčka pruhohlavého (Phylloscopus inornatus) zahrnuje 
Sibiř, Mongolsko a severní Čínu. V Evropě bývají pravidelně zaznamenáváni 
jednotliví ptáci na průtahu (HUDEC 1983). V České republice bývá zastižen 
jen zřídka. Dosud byl dvakrát pozorován a třikrát chycen (MILES & HANÁK 
1996, KLÁPŠTĚ & KLÁPŠŤOVÁ 2003). V tomto příspěvku popisujeme 
odchyt budníčka pruhohlavého na Pardubicku.

Budníček byl chycen 4.10.2005 v lesní borové pasece vysoké zhruba 
3 metry. Borovice jsou prorostlé náletovou břízou. Lokalita se nachází asi 1 km 
severozápadně od obce Rohovládova Bělá (okres Pardubice, 50°06´N 15°36´E, 
nadmořská výška 263 m). Budníček se chytil za jasné oblohy a slabého větru 
v 9.30 hod., kdy bylo již po ranním průtahu ptáků. Chytil se těsně nad zemí. 
Po okroužkování (kroužek U 88 794) byl pták vypuštěn. Snímky s popisem 
ptáka byly zaslány k posouzení Faunistické komisi ČSO, která určení schválila 
pod č. 72/2005.

Při prohlídce v ruce bylo patrné, že je zřetelně menší než ostatní chytané 
druhy budníčků. Tělo bylo zelené se žlutým nádechem. V křídlech byly dva 
běložluté proužky a na hlavě poměrně dlouhý běložlutý nadoční proužek 
(obr. 1). Při složeném i roztaženém křídle byly vidět loketní a ruční letky 
lemované bělavým proužkem. Podle špičatých křídelních a ocasních per jsem 
jej určil jako tohoročního ptáka. Délka křídla činila 54 mm, hmotnost 7 g. 

Budníček pruhohlavý je v Evropě zaznamenáván pravidelně (HUDEC 
1983). Popsaný případ je třetím odchytem budníčka pruhohlavého v ČR. Před-
tím byl tento druh chycen 14.10.1996 při nočním odchytu ptáků u Rýchorské 
boudy v Krkonoších (obec Horní Maršov, okres Trutnov; CHYTIL 1997) 
a 18.10.2003 u rybníku Žabakor (obec Březina, okres Mladá Boleslav; KLÁP-
ŠTĚ 2003). Vždy se jednalo o 1 ex. Prvně byl pozorován 30.3.1956 v Dolní 
Kounici (okres Brno venkov) a další pozorování bylo 19.3.1983 v Záhlinicích 
(okres Kroměříž; http://fkcso.sweb.cz/phyino.htm).

Souhrn
Příspěvek popisuje první odchyt budníčka pruhohlavého (Phylloscopus inor-
natus) v Pardubickém kraji nedaleko obce Rohovládova Bělá. Budníček byl 
chycen 4.10.2005 na lesní pasece s 3 m vysokým porostem borovice a břízy.

Summary
In this paper, I describe the first record of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus 
inornatus) in the Pardubice region. The bird was captured on 4th October 2005, in a 3 m 
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tall forest of young pine and birch near Rohovládová Bělá village (eastern Bohemia, 
50°06´N 15°36´E, altitude 263 m). This is the sixth record of this species in the Czech 
Republic.
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Obr. 1: Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) chycený 4.10.2005 
u obce Rohovládova Bělá (Foto F. Štancl).
Fig. 1: Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) captured 4.10.2005 near 
Rohovládova Bělá village (Photo by F. Štancl).


