
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

Stovky ornitolog ů vyrazí o víkendu do terénu 

Pravidelné s čítání zimujících vodních pták ů je klí čové pro jejich ochranu 
 

Praha, 13. ledna 2017 - Mezinárodní s čítání vodních pták ů každoro čně přináší 
důležité poznatky o po četnosti ptactva, které jsou nezbytným p ředpokladem pro 
jejich ochranu. S čítání v terénu provádí více než 400 dobrovolník ů – amatérských i 
profesionálních ornitolog ů. 

Fakulta životního prostředí ČZU ve dnech 14. a 15. ledna 2017 organizuje již 52. ročník rozsáhlého sčítání 
zimujících vodních ptáků v České republice. Akce se koná každoročně v rámci Mezinárodního sčítání 
vodních ptáků (International Waterbird Census), které probíhá na pěti kontinentech a koordinuje je 
Wetlands International. V České republice se sčítání vodních ptáků uskuteční přibližně na sedmi stovkách 
lokalit. Při organizaci sčítání spolupracují pobočky a kluby České společnosti ornitologické, některé základní 
organizace ČSOP a skautské oddíly. V celosvětovém srovnání se Česká republika dlouhodobě řadí mezi 
nejúspěšnější z hlediska procentuálního pokrytí vodních ploch. 

 

 

V České republice, stejně jako v ostatních evropských státech, je toto sčítání naplánováno na polovinu 
ledna, kdy se vodní ptáci shlukují ve velkých počtech s minimálními přelety a lze provést jejich téměř 
kompletní sečtení. Česká republika se do Mezinárodního sčítání vodních ptáků zapojuje již od počátku této 
akce, tedy od ledna 1966.  



Jaký byl leden 2016 a jaký může být ten letošní? 

V předchozím roce (leden 2016) proběhlo Mezinárodní sčítání vodních ptáků v ČR na rekordním počtu 703 
lokalit a bylo při něm zjištěno 60 druhů ptáků v celkovém počtu 264 714 exemplářů. Na počátku ledna 2016 
bylo na našem území poměrně teplé počasí, a proto jsme zaznamenali při sčítání rekordní počty některých 
druhů s jihoevropským centrem zimního rozšíření – potápka roháč, kopřivka obecná, husa velká. Dále jsme 
zaznamenali vysoké až rekordní počty téměř všech rybožravých druhů vodních ptáků. 

Vzhledem k tomu, že předchozí týdny letošní zimy (2016/17) přinesly chladné počasí, pravděpodobně 
se k nám letos budou přesouvat severské druhy, např. kachny morčák velký a hohol severní. Ve vnitrozemí 
můžeme zastihnout i některé druhy tzv. „mořských kachen“, tedy těch druhů, které obvykle zimují na 
otevřeném moři, jako jsou například polák kaholka nebo turpan hnědý. 

 

Které mokřadní lokality jsou pro zimující vodní ptáky významné? 

V rámci projektu řešeného Fakultou životního prostředí financovaného z Norských fondů (EHP-CZ02-OV-1-
027-2015: Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky) jsme hodnotili 
význam stanovištních podmínek mokřadních lokalit pro zimující vodní ptáky. 

Zimující populace jednotlivých druhů vodních ptáků na našem území dlouhodobě narůstají, zároveň 
vykazují některé společné rysy v rámci preference stanovištních podmínek mokřadních lokalit. Obecně lze 
tvrdit, že jednotlivé druhy si vybírají nižší nadmořské výšky a liší typu mokřadní lokality (tj. přehrady, 
rybníky, průmyslové vody a tekoucí vody). V podmínkách letošní zimy je většina stojatých vod na území 
České republiky zamrzlá a oproti minulým zimám tak vzrůstá význam tekoucích vod, zejména dolních a 
středních toků našich řek.  

Některé druhy dlouhodobě mění svoje hranice areálů zimního rozšíření i výběr konkrétních lokalit. 
Pro zajištění ochrany zimujících vodních ptáků je tedy nezbytný pravidelný a dlouhodobý monitoring a 
průběžná aktualizace seznamu významných zimovišť na národní i mezinárodní úrovni. 
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