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Flousek J., Gramsz B. & Telenský T. 
2015: Ptáci Krkonoš – atlas hnízdní-
ho rozšíření 2012–2014. 

Správa KRNAP, Vrchlabí (ISBN 978-80-
87706-89-3). 480 str., neprodejné.

Krkonoše jsou unikátní svou polohou, 
geomorfologií i biotou, která vždy za-
slouženě přitahovala zájem přírodověd-
ců. Nejinak tomu je i v ornitologii – vždyť 
jeden z našich prvních regionálních at-
lasů hnízdního rozšíření ptáků vznikal 
v 90. letech minulého století právě zde. 
Po dvaceti letech se tvůrci rozhodli práci 
zopakovat a světlo světa tak spatřil druhý 
česko-polský krkonošský hnízdní atlas. 
Kdo by čekal, že autoři jen oprášili tex-
ty a aktualizovali informace o rozšíření, 
bude na omylu. Nový, tentokrát celoba-
revný a velkoformátový atlas je po všech 
stránkách moderním ornitologickým dí-
lem plným informativních mapek a ob-
rázků – výstupů sofistikovaných analýz 
z dílny Tomáše Telenského, který doplnil 
původní autorskou dvojici. Na samot-
ném mapování se díky výborné organi-
zaci, finančnímu zajištění a jistě i osob-
nosti hlavního koordinátora podílela 
spolu s polskými kolegy bez nadsázky 
česká mapovatelská elita – kromě regio-
nálních znalců také plejáda zkušených 
ornitologů ze všech koutů republiky. 
Také samotná příprava knihy proběhla 
ve výjimečném termínu – atlas vyšel rok 
po skončení terénních prací (!).

Velkou výhodou nové publikace je 
její dobrá dostupnost plynoucí z finan-
cování projektu z veřejných zdrojů. Ke 
komu se nedostal tištěný neprodejný 
výtisk, může si atlas prolistovat nebo 
rovnou stáhnout na webu http://ptacikr-

konos.krnap.cz. Hned po otevření knihy 
narazíme na praktickou záložku s vy-
světlivkami k druhovým kapitolám a na 
průsvitné fólie s místopisem, vrstevni-
cemi, zonací národního parku a mapou 
krajinného pokryvu, které dále rozšiřují 
informační potenciál druhových map. 
Po úvodních kapitolách seznamujících 
čtenáře se zájmovým územím následuje 
podrobná a dobře srozumitelná meto-
dika. Namísto tradičního pojetí českých 
hnízdních atlasů – tedy časově nároč-
nějšího podrobného mapování – dali 
autoři přednost moderním a efektivním 
přístupům. Jednotliví spolupracovníci 
používali bodovou metodu a hodino-
vý seznam druhů. Obě metody doplnil 
akustický průzkum s pomocí digitálních 
zvukových záznamníků cílený přede-
vším na druhy s noční aktivitou. Přestože 
takto získaná data umožňují podrobnější 
a názornější interpretaci, tento přístup 
s sebou nese také některá nevyhnutelná 
úskalí. Autoři sami přiznávají, že při prv-
ním mapování byla věnována vyšší po-
zornost dohledávání hnízd. V aktuálním 
atlase naopak mapovatelé věnovali stan-
dardizované úsilí hodinovému seznamu 
a bodovému sčítání, což se pochopitelně 
promítlo i do výsledné podoby atlasu. 
U většiny druhů byl proto podíl čtver-
ců s prokázaným hnízděním nižší než 
v prvním mapování a autoři proto v ma-
pách srovnávajících obě období tuto 
kategorii prezentují sloučenou s pravdě-
podobným hnízděním. U některých noč-
ních druhů (např. sluka lesní, Scolopax 
rusticola) bylo ovšem díky diktafonům 
získáno podstatně více údajů o výskytu 
než v prvním mapování.

Výhody stejného mapovacího úsilí ve 
všech čtvercích na první pohled poně-
kud stírá doplnění ostatních dostupných 
údajů o hnízdním výskytu ptáků v úze-
mí, které již pochopitelně standardizova-
ně získány nebyly a území nepokrývají 
rovnoměrně. Tento krok je však pocho-
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pitelný a nezbytný pro co nejvěrnější po-
pis hnízdního výskytu zejména u méně 
nápadných druhů a druhů s noční akti-
vitou, které vyžadují cílené pátrání nebo 
mapování mimo denní dobu strávenou 
spolupracovníky v terénu. V mapách 
pravděpodobnosti zastižení byly naopak 
použity již pouze standardizované úda-
je. Podobně by bylo vhodné plně využít 
výhod standardizované metodiky v ana-
lýzách budoucích změn rozšíření jed-
notlivých druhů a samostatně porovnat 
pouze data získaná s vynaložením stej-
ného úsilí v porovnávaných obdobích. 

Lze kladně hodnotit, že autoři čte-
nářům stručně, zato názorně objasňují 
smysl a princip statistického modelování 
a podrobnosti náročné na četbu a po-
rozumění jsou zájemcům k dispozici 
v přílohách. V přehledu hnízdících dru-
hů nehledejte dlouhé pasáže o určování 
a biologii. Každý druh má vyhrazenu 
dvoustranu uvedenou zdařilým sním-
kem od některého z našich předních fo-
tografů, přičemž popisným informacím 
je v češtině i polštině vyhrazeno často 
jen několik řádků stručně popisujících 
výskyt, prostředí, vývoj populace a ohro-
žení. Vše zásadní lze sice vyčíst z podrob-
ných mapek a grafů, u některých druhů 
se však ještě mohl najít prostor např. pro 
podrobnější diskuzi rozdílů v rozšíření 
v čase a na české a polské straně pohoří, 
nebo pro dlouhodobé změny v rozšíření 
s nadmořskou výškou, jako je tomu např. 
v případě posunu vrány šedé (Corvus 
cornix) a cvrčilky zelené (Locustella na-
evia) do nižších poloh. Popisné informa-
ce doplňují expertní odhady početnosti 
spolu s odhady získanými modelováním, 
příkladně doplněné informací o míře 
spolehlivosti a interpretací rozdílů mezi 
oběma odhady. Součástí mapování sice 
nebylo zjišťování denzit, přesto u řady 
druhů nechybí výsledky z regionál-
ních studií, jak se na kvalitní atlas sluší. 
Pozitivně působí prostor věnovaný dru-

hům, které byly zjištěny pouze v prvním 
mapování, stejně jako utajení přesné po-
lohy hnízdišť sokola stěhovavého (Falco 
peregrinus).

Obrazové výstupy v druhových ka-
pitolách jsou přehledné, čtenáři však 
může chvíli trvat, než se ve významu jed-
notlivých barev a symbolů (byť celkem 
intuitivním) začne dobře orientovat. 
K dispozici je přehled dlouhodobého 
vývoje početnosti z bodových transektů 
sčítaných v letech 1984–2011, porovnání 
hnízdního rozšíření v obou mapováních, 
informace o rozšíření v závislosti na 
nadmořské výšce a konečně mapa prav-
děpodobnosti zastižení během hodiny 
mapování. Vzhledem k tomu, že častěji 
přirozeně zastihneme běžné druhy, lze 
z této mapy dobře vyčíst, v kterých čás-
tech území je početnost daného druhu 
vyšší. Mapa, která má v českých hnízd-
ních atlasech premiéru, je současně 
ukázkou moderního přístupu k atlasové-
mu mapování a možností prezentace vý-
sledků, se kterou se budeme stále častěji 
setkávat i v budoucnu.

Kapitola s diskuzí hlavních výsledků 
doplňuje druhové kapitoly o souhrnná 
hodnocení a řadu dílčích analýz. Protože 
lze najít další náměty, je možné očekávat, 
že autoři budou s daty pracovat i v ná-
sledujících letech a své závěry průběžně 
publikovat, stejně jako tomu bylo do-
posud. Dobrou práci nejen s vlastními 
daty dokládá citace více než tří stovek 
původních prací včetně mezinárodních 
impaktovaných. Do kapitoly je trochu 
překvapivě (snad pro srovnání s mapa-
mi následujícími) zařazena také mapa 
průměrných nadmořských výšek a mapa 
diverzity prostředí. Obě mapy by se však 
hodily spíše do některé z úvodních popis-
ných kapitol, kde by mohly vhodně do-
plnit mapu převažujících typů prostředí.

Závěrem lze říci, že formální i obsaho-
vá úroveň celého díla je vysoká – ti, kdo 
by čekali, že se na ní podepíše krátký čas 
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na přípravu, budou překvapeni – snad 
i díky práci čtyř recenzentů zůstalo v pu-
blikaci jen minimum chyb. Především 
díky inovativnímu konceptu lze druhý 
krkonošský hnízdní atlas bez nadsázky 
označit za dílo, které je pro českou or-
nitologii doslova průkopnické a budou-
cím atlasovým mapováním nastavuje 
pomyslnou laťku opravdu vysoko.

Jaroslav Koleček

Kloubec B., Hora J. & Šťastný K. 2015: 
Ptáci jižních Čech. 

Jihočeský kraj, České Budějovice (ISBN 
978-80-87520-12-3). 640 str., cena 890 Kč.

A je to tu – mnoha ornitology a milov-
níky ptáků netrpělivě očekávaná kniha 
spatřila světlo světa. Oč kratší název má, 
tím úctyhodnějším obsahem a rozsahem 
se může pochlubit. A mně se dostává té 
cti, že ji mohu zhodnotit a okomentovat, 
a to dokonce v našem prestižním ornito-
logickém periodiku. Jsem za to rád, pro-
tože práce to je potěšující. Kdo tedy ode 
mne čeká velkou kritiku, bude zklamán.

Předně je potřeba zmínit, že editor-
ské práce se zhostili vynikající znal-
ci jihočeské avifauny a pečliví editoři. 
O důslednosti zejména Honzy Hory, 
ale také Vojty Kubelky, zodpovědného 
za kapitoly o výskytu bahňáků, jsem 
se mohl sám přesvědčit na vlastní kůži. 
Opakovaně jsem na jejich výzvy ově-
řoval ve svých historických zápiscích 
správnost mých záznamů uložených 
po léta v některé z databází, zejména 
v archivu faunistických pozorování čle-
nů Jihočeského ornitologického klubu 
(jihočeské pobočky ČSO) v Českých 
Budějovicích. Jsem přesvědčen, že díky 
této záslužné mravenčí práci byla elimi-
nována řada nesrovnalostí a chyb, ne-
zbytně provázejících každou podobnou 

studii shrnující mnohaletá pozorování 
četných pozorovatelů.

Tam, kde by se jiní spokojili se struč-
ným představením něčeho, co není 
ústředním motivem jejich práce, tam 
naši autoři šli vysoko nad rámec ne-
zbytného. Kdo by tedy očekával, že se 
dílo omezuje na nudný popis výskytu 
druhů v jižních Čechách, bude překva-
pen. Obsah totiž dalece přesahuje tuto 
nejpovinnější náplň poplatnou názvu 
knihy. Čtenáře navyklé listovat v knihách 
od první stánky zaujme už úvod – začíná 
doslova od píky, tedy od dinosauřích 
předků přes zevrubnou a čtivě podanou 
charakteristiku současných ptáků, dopl-
něnou řadou užitečných pojmů z prak-
tické ornitologie, výčet a představení pta-
čích řádů, po detailní a přitom názorný 
popis opeření na dokonalých moment-
kách. Drobná nesrovnalost se zde vlou-
dila do popisu zobáku na str. 30 – horní 
čelist může nést synonymum maxilla či 
premaxilla, ale je matoucí ji ztotožňovat 
s dolní čelistí shodným termínem man-
dibula. Kdo je spíše šířeji a praktičtěji 
laděn, přijde si na své hned v následu-
jící kapitole detailně přibližující historii 
a současnost ornitologického výzkumu 
jižních Čech. Se zájmem a s nostalgií 
Jihočecha, který téměř 40 let brouzdá po 
ptačích hnízdištích jihočeskou krajinou, 
jsem si přečetl pasáže o významných 
milnících zdejšího ornitologického vý-
zkumu a osobnostech s nimi spojených. 

Následující kapitola „Přírodní poměry 
jižních Čech“ je, jak jinak, rovněž obsáh-
lá a podává opravdu plastický obrázek 
o pestrosti přírodních poměrů, které for-
mují zdejší ptačí společenstva. Zahrnuje 
přehled geologie a geomorfologie jihu 
Čech, klima, hydrologii a pedologii a ze-
jména pak floristickou a fytogeografic-
kou charakteristiku. Nechybí přitom ani 
výběr ze zoogeografie, jenž zmiňuje 
řadu dalších zajímavých prvků a feno-
ménů, o nichž je dobré v souvislosti 
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s pestrostí bioty jihu Čech něco vědět. Je 
chvályhodné, že zde autoři neopomněli 
rozebrat starší i novodobou historii vý-
voje osídlení a souvisejících změn v kra-
jině, jež napomáhají vysvětlit regionální 
dynamiku druhových populací v kontex-
tu šíření člověka a jeho stále drtivějšího 
působení na přírodu. Potěší doprovodná 
mapa aktuálního krajinného pokryvu, 
která výmluvně vypovídá o převládají-
cích prostředích v různých částech jiho-
českého regionu s tu převládající polní 
krajinou, jinde dominujícím fenoménem 
lesů, hor či magických pánevních mokřa-
dů. Nelze přitom přehlédnout množství 
doprovodných fotografií, z nichž zejmé-
na ty pořízené z ptačí perspektivy jsou 
dokonale ilustrativní. 

Vlastnímu defilé hnízdících druhů 
předchází užitečná metodika s před-
stavením zdrojů nepublikovaných dat 
a způsobem jejich citování v textu, zdů-
vodněním uplatněné struktury druho-
vých popisů a dalšími vysvětlivkami. 
U výčtu jednotlivých druhů zaujme, že 
některé si vysloužily dvě dvoustrany na-
místo převažující jedné, klíč k jejich vý-
běru jsem ale nepochopil – snad podle 
atraktivity druhu či množství nashro-
mážděných dat, určitě ale ne podle vý-
razných početních trendů v novodobé 
historii – protože třeba takový sýček 
obecný (Athene noctua), silně mizejí-
cí druh, si vykoledoval pouhou jednu 
dvoustranu. Nepohoršuji se však nad tím 
už proto, že má favoritka čejka chochola-
tá (Vanellus vanellus) vybojovala dvou-
strany dvě. Samotným druhům se autoři 
věnovali velmi poctivě. Představení kaž-
dého z nich začíná poznáváním v příro-
dě, následují pasáže o biologii a areálu 
rozšíření a teprve pak se dostáváme k já-
dru věci – k výskytu v jižních Čechách. 
Čtenáře určitě uspokojí, že všechny dru-
hové medailony jsou provázeny bohatý-
mi ilustracemi. U mnohých druhů nena-
jdeme jednu, ale hned několik pérovek 

či barevných kreseb přibližujících život 
příslušného opeřence – tu ptáka v letu 
či v toku, tu zajímavý prvek chování při 
obstarávání (či dokonce vyvrhování) po-
travy. Z každé stránky čiší snaha o preciz-
nost, plasticitu celkového dojmu a vždy 
přitom potěší zdánlivé drobnosti: citlivě 
barevné a informativní grafy početní 
dynamiky, mapky rozšíření s jemně vy-
lišenou síti hlavních vodních toků a geo-
morfologickými konturami, či fotografie 
typického hnízdního prostředí (pokud 
jde o druh hnízdící v jižních Čechách). 
Co by to ale bylo za výpravnou populari-
zační knihu, kdyby v ní chyběly unikátní 
snímky ze života ptáků? A tady je oprav-
du na co koukat. V knize najdeme stovky 
krásných záběrů z dílen opravdu široké 
plejády tuzemských fotografů.

Pochybnost, zda jsou všechny zařaze-
né pasáže předcházející samotnému po-
pisu druhového výskytu nezbytné, když 
dnes již existuje mnoho knih, v nichž si 
lze všechny tyto obecnosti snadno do-
hledat, je podle mne lichá. Vynecháním 
zdánlivě zbytných odstavců by se kniha 
sice podstatně zkrátila, avšak ztratila by 
svou zásadní přednost – univerzalitu. 
Namísto suchopárného faunistického 
spisu určeného vybraným specialistům 
tak máme před sebou rozsáhlé kompen-
dium, v němž si může přijít na své sku-
tečně nejširší čtenářská obec. Jen mi při-
jde škoda, že nejsou u jednotlivých pod-
kapitol uvedeni jejich autoři, zejména 
u oné klíčové pasáže o výskytu v jižních 
Čechách, jak bývá u dobrých knih tohoto 
typu zavedeným zvykem. Souhrnný vý-
čet autorů formou pouhých iniciál v zá-
hlaví druhu nepovažuji za nejšťastnější 
řešení. Převzít informace o poznávání 
druhu v přírodě, jeho biologii a rozšíření 
z řady jiných dobře dostupných zdrojů, 
jakkoliv jde o činnost časově velmi ná-
ročnou, je přeci jen méně pracné, než 
připravit originální, poctivou a věrohod-
nou kompilaci z porůznu rozptýlených 
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výskytových dat. Autoři těchto nosných 
pasáží by proto měli být vždy explicitně 
uváděni, aby mohli být nejen řádně (ale-
spoň morálně) ohodnoceni, ale dle po-
třeby i cíleně konfrontováni (šťouravými 
specialisty).

Za kapitolou věnovanou druhům pou-
ze protahujícím (kterých je výrazně méně) 
jsou od strany 546 bez odpovídajícího ti-
tulku (což není pro tuto knihu obvyklé) 
zařazeny stručné komentáře ke druhům 
s ojedinělým výskytem. Následuje velmi 
užitečný souhrnný „Přehled ptáků jižních 
Čech“, v němž autoři revidují historické 
záznamy či podezřelé historické muzejní 
preparáty a uvádí na pravou míru někte-
rá pochybná nebo sporná pozorování. 
Čtenář tak získává kompletní a důvěry-
hodný seznam ptačích druhů zjištěných 
v jižních Čechách k 31. 12. 2012, což 
rázem činí z knihy seriózní dílo s jasným 
mezníkem, od něhož se budou logicky 
odvíjet všechny další revize avifauny již-
ních Čech. V tomto směru čeká knihu 
jistě hojná citovanost následujícími gene-
racemi badatelů.

V kapitole „Kam a jak za ptáky“ při-
pravili zkušení terénní ornitologové sku-
tečně praktickou a univerzální stať zcela 
nad rámec písečku jihočeských „ptáčka-
řů“. Kapitola je nabita cennými radami 
pro začátečníky, takže nechybějí základ-
ní a obecná doporučení stran výběru 
a užívání dalekohledu, nejdůležitější po-
můcky při pozorování bázlivých opeřen-
ců. Autoři zde nabádají, jak a kdy ptáky 
v přírodě vyhledávat, jak je zaznamená-
vat a čeho si přitom všímat. Tak trochu 
zde ale simulují obecnou ornitologickou 
příručku. Po šesti hustě popsaných stra-
nách, kdy se zdá být čtenář už dobře 
připraven, však následuje poněkud fru-
strující a v této knize vlastně i poměrně 
ironicky vyznívající doporučení nezačí-
nat svou ornitologickou kariéru právě 
v jižních Čechách, jež hostí příliš pestrou 
směsici druhů notabene neochotných 

ukázat se nadšenému začátečníkovi ve 
své plné kráse a z uspokojivé vzdálenosti 
(str. 579). Ti, kdož se však přec nenechají 
zviklat tímto varováním, mohou zkusit 
štěstí na některé z cenných ornitologic-
kých lokalit jmenovitě představených 
v poslední podkapitole nazvané „Kam za 
ptáky v jižních Čechách?“

Kapitolu o ochraně ptáků v porov-
nání s ostatními v této knize pojali 
autoři naopak poměrně stroze. Sestává 
z charakteristik devíti ptačích oblastí vy-
hlášených na území jižních Čech a jed-
noduchého výčtu druhů, které jsou zde 
předmětem ochrany. Leckterý čtenář by 
ale určitě uvítal bližší fakta o tom, jaké 
kroky jsou či byly na jihu Čech činěny ve 
snaze chránit alespoň vybrané (modelo-
vé, vlajkové, deštníkové či jakékoliv jiné) 
druhy, případně, s jakými problémy se 
taková ochrana nebo snaha o ni potýká. 
Pro mne velmi smutným odstavcem je 
zde ten o Třeboňsku, kdysi výkladní 
skříni jihočeské ornitologie, na který au-
torům stačilo pouhopouhých 11 řádků…

Naopak velmi speciální kapitolou, 
a to již skutečně nad rámec veškerých 
očekávání, je kapitola o ptačích hlasech. 
Jakkoliv se vymyká potřebě toto téma do 
podobné knihy vůbec zařadit, věřím, že 
bude nakonec s povděkem přijato jak 
úplnými nováčky, tak i mnohými zkuše-
nými ornitology, třeba při dodatečném 
ověřování hlasů po návratu z terénu. 
Knihu tak oživují nejen samotné hlasy 
na přiloženém CD, ale také jejich výstiž-
ná transkripce (nikoliv „transkribce“, ale 
to je snad jediný jazykový prohřešek, 
kterého jsem si v knize všiml) s uvede-
ním období, kdy se s nimi na jihu Čech 
můžeme setkat. Poněkud mi při listování 
v této kapitole unikal smysl barevné-
ho tónování časových diagramů, patrně 
nějak související s kategoriemi „volání“, 
„všechny hlasy“ a „ostatní hlasy“, k če-
muž se mi nepodařilo dohledat vysvět-
livky. Nemohu opominout, že kromě 
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vysoce odborného obsahu má tato kapi-
tola výrazný lidský rozměr díky osobnos-
ti Pavla Pelze, který byl jejím významným 
spoluautorem. Představuje krásnou a dů-
stojnou vzpomínku na Pavlovu bohatou 
tvůrčí historii „lovu“ unikátních nahrá-
vek ptačích hlasů a na jeho zásluhy při 
úspěšné popularizaci této speciální části 
ornitologického výzkumu.

Kniha je zakončena obsáhlým pře-
hledem citované literatury. Nemohu se 
přitom ubránit dojmu, že autoři chtěli vy-
užít této jedinečné příležitosti a shrnout 
zde skutečně maximum z rozsáhlé jiho-
české ornitologické bibliografie. Ačkoliv 
se jim takový záměr určitě nemohl beze 
zbytku podařit, lze tuto jejich ambicióz-
ní snahu kvitovat s povděkem. Ocení ji 
opět nejen začínající ornitologové. 

Zbývá zmínit, že kniha má opravdu 
nepřehlédnutelný formát a bohužel se 
proto nehodí většině „ptáčkařů“, zejmé-
na těm nemotorizovaným, jako praktická 
terénní příručka navzdory své všestran-
né užitečnosti. Naštěstí má elegantně 
vyvedenou pevnou vazbu, takže může 
zaujmout důstojné místo v knihovně kaž-
dého milovníka přírody a nejen toho 
jihočeského.

Jsem rád, že mohu dnes coby ne-
stranný čtenář všem editorům a jejich 
spoluautorům srdečně blahopřát za vý-
kon, který podali. Mohu tak učinit tak-
řka osobně díky jejich panoptickému 
výřadu na společné fotografii (str. 638) 
pořízené 29. 11. 2013 na břehu našeho 
největšího rybníka, jistě ne náhodou 
poblíž ornitology vyhledávaného statku 
Hamru proslaveného svou pohostinnos-
tí. Z účastníků na snímku jednoznačně 
čiší zdravé odhodlání, byť i jistá únava, 
která, jak nepochybuji, plyne z útrap 
provázejících tehdy již naplno se roz-
jíždějící editorské práce. Odmítl jsem 
svého času spoluautorství na této knize, 
vědom si obrovské náročnosti tohoto 
projektu. O to více si cením všech, kdož 

se nezalekli tak jako já a svou práci od-
vedli ke všeobecné spokojenosti. Bylo 
by nyní příliš hnidopišské hledat za 
každou cenu další chybičky, které se 
zákonitě vloudí do každého rozsáhlého 
díla, jakým bezpochyby tento atlas ptá-
ků jižních Čech je. Ostatně na některá 
později odhalená pochybení či tiskařské 
šotky autoři sami dodatečně upozorňují 
na malém lístku oprav vloženém volně 
do každého výtisku.

Už při letmém listování knihou Ptáci 
jižních Čech mívám nutkání ji zaklapnout 
a rozjet se do některého z jihočeských 
zákoutí a vychutnat na vlastní kůži to, co 
sálá z každé její stránky – úžasnou atmo-
sféru zdejšího světa ptáků. Jsem moc rád, 
že mohu kdykoliv sáhnout po této knize, 
poučit se v ní a také zavzpomínat. Nad 
stránkami knihy, k jejímuž obsahu jsem 
spolu s desítkami nadšených kolegů měl 
tu čest přispět svou troškou do společné-
ho ornitologického mlýna.

Miroslav Šálek

McMullan M., Donegan T. M. & 
Quevedo A. 2010: Field Guide to the 
Birds of Colombia.

ProAves, Bogotá (ISBN: 978-0-9827615-0-
2). 244 str., cena 24,95 USD.

McMullan M. & Donegan T. M. 2014: 
Field Guide to the Birds of Colombia. 
2. vydání.

Fundación Proaves de Colombia, Bogotá 
(ISBN: 978-0-9827615-5-7). 392 str., cena 
34,95 USD.

Beckers J. & Florez P. 2013: 
Birdwatching in Colombia.

Soukromě vydáno autory (ISBN: 978-9-
0902-7785-1). 274 str., cena 26,01 USD.
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Boesman P. 2012: Birds of Colombia 
– MP3 Sound Collection (1.0).

Birdsounds.nl, Westernieland (ISBN: ne-
uvedeno). DVD, cena 24,99 USD.

Smysluplná „ptáčkařská“ návštěva jakéko-
li země vyžaduje v rámci domácí přípravy 
trojici činností: naučit se ptáky podle 
vzhledu, naučit se jejich hlasy a vytipo-
vat nejvhodnější lokality, kde obě tyto 
nabyté dovednosti realizovat (Grim 2014: 
Ptačí svět 21[3]: 9–11). Pro většinu zemí 
na světě jsou už dlouhou dobu dostupné 
materiály pro všechny tři části domácí 
přípravy, ať už jde o tropickou Brazílii 
nebo temperátní Finsko. Totéž bychom 
ale o Kolumbii, zemi s nejdelším „birdlis-
tem“ (seznam ptáků) na světě, mohli říct 
jen těžko: vzhledem k velmi špatné bez-
pečnostní situaci se pozorovatelé ptáků 
této top destinaci až donedávna vyhýbali. 
Tomu odpovídala i dlouhá mezera od 
publikování klasické určovací terénní pří-
ručky (Hilty & Brown 1986: A Guide to the 
Birds of Colombia. Princeton University 
Press, Princeton), která se sice dodnes 
může pochlubit špičkovými ilustracemi 
od Guye Tudora, jednoho z nejlepších 
ilustrátorů ptačích atlasů vůbec (Grim 
2009: Sylvia 45: 254–257), ale nemoh-
la zachytit masivní změny v poznatcích 
o výskytu ptačích druhů v Kolumbii. 
O bouřlivých taxonomických změnách 
nemluvě. Stejně tak zastaraly i logistické 
informace, neboť řada dnes nejlepších 
oblastí na pozorování ptáků byla v době 
vydání klasických zdrojů (Wheatley 1994: 
Where to Watch Birds in South America. 
Princeton University Press, Princeton) 
pod kontrolou guerillových jednotek 
a tedy nedostupná. Z podobných důvo-
dů byla i nabídka zvukových nahrávek 
kolumbijských ptáků velmi omezená. Ve 
všech třech ohledech se však situace dra-
maticky zlepšila během několika posled-
ních let.

V roce 2010 konečně vychází útlý atlá-
sek pod vedením Milese McMullana, který 
je také autorem maleb. Doslova napěcho-
vat (tehdejších) 1 880 ptačích druhů do 
knížečky o hmotnosti pouhých 400 g se 
může na první pohled jevit jako nemož-
né. Autoři toho dosáhli velmi úsporným 
způsobem prezentace: zatímco tradiční 
atlasy vyplýtvají hodně místa díky samo-
statným textovým a obrazovým částem 
(popisy vs. tabule), měl nový kolumbijský 
atlas každou stranu rozdělenu na několik 
políček uspořádaných v sloupcích a řád-
cích (např. u tangar 2 × 5). Co políčko, to 
jeden druh. Pro každý druh byl uveden 
anglický a vědecký název, délka těla v cm 
a palcích, statut (např. „téměř endemic-
ký“), jednou či dvěma větami informace 
o biotopu a početnosti, mapka a rozpětí 
nadmořských výšek výskytu. Pro většinu 
druhů byl zařazen jen jeden obrázek 
a případně heslovitě uvedeny klíčové ur-
čovací znaky. Jen u některých druhů auto-
ři zahrnuli transkripci hlasových projevů. 
Díky svému ekonomickému balení může 
kniha směle soutěžit o první místo v kate-
gorii „maximální množství informací na 
minimální ploše“.

Tento extrémně kompaktní způsob 
prezentace představuje zásadní výhodu 
při práci v terénu. Nekonečné listování 
tradičními atlasy (třeba právě Hilty & 
Brown l. c.) mezi textovou částí, barevný-
mi tabulemi a nakonec ještě mapovými 
podklady představovalo velkou ztrátu 
času. V tomto směru lze McMullanovi 
a kol. jenom poblahopřát. Na druhé 
straně byla kvalita maleb průměrná či 
podprůměrná. Zvláště determinačně 
náročné skupiny jako tyrani, tinamy 
či kolibříci by se podle nového atlasu 
určovaly dost nesnadno. Nicméně cel-
kově pozitiva této publikace převážila 
nad nedostatky natolik, že atlásek získal 
druhé místo v Top 10 nejlepších knih 
roku 2010 podle Natural History Book 
Service.



99

SYLVIA 52 / 2016

Autoři nezaspali na zasloužených vav-
řínech a o pouhé čtyři (!) roky později 
vychází kompletně přepracované druhé 
vydání. Srovnání hned první dvoustra-
ny prvního vydání se stejnými druhy 
v druhém vydání bere dech: obrázky 
všech 13 druhů tinam z první verze 
knihy jsou nahrazeny novými, lepšími, 
většími; navíc mapky zachycují rozšíření 
na úrovni poddruhů! Listování dalšími 
stranami ukazuje, že McMullan udělal 
velký krok vpřed, co se týče jeho schop-
nosti zachytit přirozený dojem z kolum-
bijských opeřenců. V druhém vydání 
je kolem 1 300 (!) druhů přemalováno 
a jsou doplněny obrázky ukazující šaty 
v prvním vydání neobsažené. Kromě 
toho je uvedeno půl sta (!) druhů, které 
pro Kolumbii přibyly během oněch čtyř 
let: ke dni vydání byla Kolumbie první 
zemí na světě, která překonala magickou 
hranici 1 900 druhů (přesně 1 903; na 
konci roku 2015 se počet vyšplhal na 
1 921 druhů). 

Mapky jsou aktualizovány, nebo opra-
veny tam, kde první vydání chybovalo. 
Taxonomie použitá v atlase odráží i ty 
nejrecentnější změny. U mnoha druhů 
přibyly transkripce hlasů. Charakteristiky 
čeledí jsou rozšířeny, přibyly stručné 
charakteristiky větších rodů. Mezi ne-
pěvce a pěvce jsou vloženy čtyři tabule 
s nejtypičtějšími kolumbijskými savci (ta-
bule nejsou číslovány, snad právě proto 
i sami autoři ve své knize uvádějí celkový 
počet stran svého díla chybně). Závěrem 
jsou uvedeny stručné přehledy toho, co 
lze vidět v několika nejatraktivnějších 
koutech této pro „ptáčkaře“ celosvětově 
nejatraktivnější země. 

Kniha – pochopitelně – váží o něco 
více než první vydání (650 g), ale těch 
250 g navíc se vrchovatě vyplatilo. 
V terénu se mi s atlasem pracovalo 
skvěle i díky dobře řešenému rejstříku 
(tradiční slabina většiny ptačích atla-
sů i knih): na pouhé dvoustraně jsou 

uvedeny rodové anglické názvy všech 
ptáků a k nim druhové názvy pro čtyři 
druhově obsáhlé skupiny (např. tanga-
ry). Jako ne-anglický mluvčí bych ale 
přivítal i rejstřík vědeckých rodových 
názvů (ten by se však na dvoustranu 
vlezl stěží). Občas se objevují chybné 
odkazy: např. heslo „Hawk-Eagle“ posílá 
čtenáře na tabule „34–35“ – to ale platí 
pro první vydání, v druhém jsou orli 
rodu Spizaetus na tabulích č. 43 a 44. 
Některé druhy by stále šlo namalovat 
výstižněji a také občasné překlepy by si 
zasloužily opravu. Celkově však pozitiva 
drtivě převažují nad drobnými nega-
tivy. Druhé vydání nejenže rozptýlilo 
některé mé pochyby o kvalitě prvního 
(zvláště úroveň maleb), ale usídlilo se 
přímo na vrcholu mé pomyslné hitpará-
dy určovacích terénních příruček.

Bez znalosti ptačích hlasů sice do 
tropických lesů vstoupit můžeme, leccos 
i uvidíme, ale ochudíme se tím o se-
známení s většinou ptačích druhů, kte-
ré tam pobývají (Grim & Vermouzek 
2005: Sylvia 41: 147–150). Belgičan Peter 
Boesman je jedinečnou postavou v glo-
bálním měřítku: na Xeno-canto (http://
www.xeno-canto.org) najdete 23 000 
jeho hlasových nahrávek – údajně nej-
vyšší počet nahrávek zveřejněný jedním 
člověkem v historii vůbec. Specializuje 
se na neotropickou oblast a kromě řady 
dalších nosičů vydal před čtyřmi lety 
DVD s mp3 nahrávkami ptáků Kolumbie. 
Materiál svým rozsahem odpovídá ko-
lumbijským měřítkům: poslech 5 575 na-
hrávek 1 644 druhů vám zabere celkem 
46 hodin. Ačkoli je počet druhů o při-
bližně dvě a půl sta nižší než celkový po-
čet druhů v Kolumbii zaznamenaných, 
je třeba poznamenat, že chybějící dru-
hy jsou buď zatoulanci anebo druhy 
pelagické a byly vyloučeny záměrně. 
Z  hlediska suchozemských ptáků je tedy 
tato fenomenální sbírka prakticky kom-
pletní.
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Nahrávky na DVD zabírají necelé 2 GB, 
takže je lze snadno nahrát i do mobil-
ního telefonu a v terénu využít k play-
backům (přehrávání hlasů k lákání ptá-
ků). Nicméně dostatečně akční terénní 
využití si vyžádá něco práce: na DVD 
jsou totiž nahrávky řazeny podle systému 
a tedy číslovány, např. první soubor má 
název „0003 1 Tawny-breasted Tinamou 
1 Song“. Pokud nechcete ztrácet čas neu-
stálým vyhledáváním ve správci souborů, 
nebo v PDF, kde je uveden seznam nahrá-
vek (89 stran drobným písmem), musíte 
soubory přejmenovat (např. pro autora 
této recenze je jednodušší se naučit a po-
užívat vědecké názvy, které jsou stálejší 
a neobsahují tolik synonym jako názvy 
anglické – i když tato výhoda pomalu 
mizí ve víru současných taxonomických 
změn). A rozhodně doporučuji si tisíce 
souborů uživatelsky příjemně uspořádat 
(např. podle čeledí), čímž se vyhledávání 
a srovnávání nahrávek příbuzných druhů 
podstatně urychlí.

V seznamu nahrávek je pro každou 
uvedena podstatná charakteristika: 
anglický název druhu; vědecký název 
druhu; datum, čas a místo nahrávky; 
autor (některé nahrávky dodali jiní au-
toři); ostatní druhy v pozadí nahrávky. 
Dlouholetá práce na tak obřím projektu 
však má své mouchy. Například své sto-
py zanechala v podobě „informačního 
sedimentu“: např. mravenčík vlnkohřbe-
tý (Willisornis poecilinotus) se ukrývá 
pod dvěma různými názvy (Hylophylax 
poecilinota, Willisornis poecilinota), 
pokud nepočítám překlep „Willisornis 
poecilinotu“ (který vám znemožní na-
hrávku najít, pokud budete vyhledávat 
plným jménem druhu). Občas jsem na-
razil na zjevné omyly, třeba nahrávka 
jestřába Cooperova (Accipiter cooperii) 
je v PDF seznamu mylně identifikována 
jako „Euptilotis neoxenus“ – což je ale 
trogon ušatý, endemit západního Mexika 
(záznam jsem ověřil podle Xeno-canto, 

nahrávka č. XC218137). Podobné nekon-
zistence a překlepy jsou na více místech, 
ale lze je snadno odhalit díky taxonomic-
kému řazení nahrávek v PDF seznamu. 

Celkově jsou však hlasy ptáků Ko-
lumbie bez nadsázky monumentálním 
počinem, který využívají nejen „ptáč-
kaři“ při rekreačním pozorování ptáků, 
ale i ornitologové při výzkumných ana-
lýzách ptačích hlasů, druhových taxo-
nomických limitů a geografického roz-
šíření. A to podobných děl vydal Peter 
Boesman celou řadu (Venezuela, Peru, 
Kostarika atd.). Ještě větší respekt však 
budí skutečnost, že autor těchto průkop-
nických počinů je invalida: v roce 1995 
jej v Peru uštknul křovinář. Boesman 
téměř zázrakem přežil, ale jen díky am-
putaci pravé nohy. Ani ne o rok později 
už byl zase v terénu ve Venezuele a po-
kračuje dodnes.

Když už tedy ovládáme – alespoň 
v rámci omezení domácí přípravy – ko-
lumbijské ptáky podle vzhledu i hlasu, 
kam se za nimi vypravit? Volba konkrétní 
lokality je v tropech mnohem důležitější 
než v mírném pásu. Tropičtí ptáci totiž 
mají v průměru menší areály a mnohé 
druhy se navíc vyskytují jen v extrémně 
omezených oblastech, např. dva tucty 
endemitů obývajících izolované pohoří 
Sierra Nevada de Santa Marta. Podobně 
specifické bývají biotopové nároky. 
A ptáci v tropech mají nakonec i výraz-
ně nižší hnízdní hustoty a tím pádem je 
nesnadnější je detekovat (Grim & Remeš 
2006: Vesmír 85: 462–472, Remeš & Grim 
2016: Vesmír 95: 452–454).

Zatímco Nigel Wheatley ve své kla-
sické sérii „Where to Watch Birds in ...“ 
popisuje pro Kolumbii dvě desítky loka-
lit (ale je třeba vzít v úvahu, že kapitola 
o Kolumbii sdílí svazek o Jižní Americe 
s řadou dalších států), uvádějí Beckers 
a Florez lokalit 127. Úvodní kapitoly po-
krývají logistiku (vše od klimatu a op-
timálního načasování návštěvy, přes 
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průvodce a dopravu po bezpečnost-
ní a zdravotní rizika) a taxonomické 
změny (štěpení a slučování druhů, sy-
nonyma). Následují hlavní geograficky 
vymezené sekce (např. horní část údolí 
Magdalena, Los Llanos apod.) s detail-
ním popisem lokalit. Bez dalšího rozepi-
sování lze klidně uvést, že popisy lokalit 
uvádějí opravdu vše, co potřebujete 
vědět. 

Pro ne-anglického mluvčího (viz výše) 
je skvělé, že jak rejstřík, tak hlavní text 
konzistentně udávají vědecké názvy 
druhů a to při každé zmínce o daném 
druhu, nejen u té první. Orientaci usnad-
ňuje i používání různých řezů písma pro 
různé typy informací. Knihu uzavírá 
několik příloh s užitečnými kontakty, 
základními slovíčky v kolumbijské špa-
nělštině apod.

Text doplňují kvalitní fotografie a de-
tailní mapky. Našinci se může zdát, že ně-
která místa, kde lze daný druh dohledat, 

jsou určena až legračně přesně (např. 
„300 m za školou je stezka ...“, s. 67). Ale 
tak to prostě v tropech chodí – můžete 
za den nachodit pěknou řádku kilome-
trů, ale v oblasti, kterou jste proslídili, 
je stejně jen jediné teritorium cílového 
druhu. Takže je opravdu dobré vědět co 
nejpřesněji, kde se hledané zvíře nachází 
(vzhledem k neobyčejné sedentárnos-
ti tropické avifauny takového informa-
ce nezastarávají zdaleka tolik co u nás 
v mírném pásmu).

Před deseti lety by se o podobných 
vymoženostech nikomu ani nesnilo a už 
vůbec ne pro jakoukoli tropickou zemi. 
Je úžasné, že s novými papírovými a di-
gitálními pomocníky bylo učiněno spra-
vedlnosti za dost: z hlediska ptactva má 
světová jednička konečně prvotřídní ma-
teriály pro vizuální i akustické určování 
ptáků v terénu.

Tomáš Grim


