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Errata – AYTHYA 1 

V publikaci Aythya 1 (Monitoring vodních ptáků) vydané v roce 2008 se objevilo několik 

nepřesností, nedostatků či chyb, z nichž nejvýznamnější dále uvádíme. 

MUSILOVÁ et al. Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007: 

str. 6: „seznam spolupracovníků v lednu 2006 a 2007“ místo „seznamu spolupracovníků v roce 

2006“. 

str. 11, tab. 2: V tabulce jsou chybně uvedeny počty racka stříbřitého (Larus argentatus), který byl 

zjištěn v roce 2007 pouze v severních Čechách (123 ex.) a ve středních Čechách (22 ex.). 

Celkové počty zjištěných exemplářů všech druhů (Celkem, Total) byly tedy následující 

Západní Čechy: 13 261 ex., Severní Čechy: 22 135 ex., střední Čechy: 39 201 ex, Jižní 

Čechy: 25 284 ex., Východní Čechy: 12 903 ex., Jižní Morava: 34 311 ex., Severní Morava: 

13 760 ex. 

Omylem jsme nazahrnuli výsledky z úseků VD Trnávka, Vřesník a Sedlice, omlouváme se 

Ondřeji Štěrbovi.  

 

MUSIL et al. Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2006 a 2007:  

Omylem jsme neuvedli výsledky z úseku LABE: Roudnice nad Labem – Litoměřice, přestože 

nám byly zaslány. Omlouváme se Františku Ježkovi (ČSOP CICONIA). V tabulkách 

s nejvyššími počty jedinců na lokalitách chybí údaje u následujících druhů: polák velký – 2 

ex. (str. 43), polák chocholačka – 1 094 ex. (str. 45), hohol severní – 30 ex. (str. 47), lyska 

černá – 109 ex. (str. 57).  

 

MUSIL et al. Rozšíření a početnost vzácnějších a nepůvodních druhů vodních ptáků v lednu 2006 a 2007: 

str. 77: v případě 4 ex. turpana černého v lednu 2004 se jednalo o turpany hnědé. 

 

PODHRAZSKÝ et al. Mimohnízdní sčítání hus v České republice: 

str. 116: chybně uvedena husa krátkozobá. Ve skutečnosti se jednalo o husu běločelou (JASSO in litt.). 

 

PODHRAZSKÝ et al. Monitoring letních shromaždišť husy velké (Anser anser): 

str. 12, tab. 1: Jsou uvedeny některé chybné údaje, které jsou nyní opraveny v publikaci 

AYTHYA 2. PODHRAZSKÝ & MUSIL Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 

až březnu 2008  na str. 67. v tab. 1  

 

 

 

 


