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Dne 30. 9. 2007 jsme chytili do nárazové sítě u Jestřebí na Českolipsku (kvadrát 5353) cetii 
jižní (Cettia cetti). Po okroužkování, proměření a fotografování byla vypuštěna. Určena byla 
jako mladá samice. Jedná se o první zastižení tohoto druhu v České republice. Tento nález byl 
akceptován Faunistickou komisí ČSO (FK 38/2007).

On September 30, 2007 we captured the Cetti’s Warbler (Cettia cetti) in a mist net near Jestřebí, 
district of Česká Lípa (square 5353). The bird was identified as a young female. This is the 
first record of this species in the Czech Republic. The record was accepted by the Czech Rarities 
Committee (FK 38/2007).
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Cetie jižní (Cettia cetti) je známá tím, že 
má jako jediný evropský pěvec deset 
ocasních per, místo obvyklých dvanácti, 
snáší lesklá cihlově červená vejce, žije 
extrémně skrytě a má na svou velikost 
nesmírně silný, explozivní zpěv. Zpívá 
po celý rok ve dne i v noci. Vyskytuje se 
převážně v nížinách, ale vystupuje i vy-
soko do hor, na Pyrenejském poloostro-
vě do �400 m, v Malé Asii do 2000 m, ve 
střední Asii do 2400 m (Geister & Ivanov 
�997).

Cetii jižní popsal pro vědu dánský 
ornitolog C. J. Temminck (�778–�858) 
v roce �820 a nazval ji na počest mnicha-
zoologa Francesca Cettiho (�726–�778), 
který jako první popsal přírodu Sardinie. 
Informace o tomto druhu najdeme 
v mnoha publikacích (např. Cramp �992, 

Baker �997, Hagemeijer & Blair �997 
a dalších). Všeobecně jsou dnes uznává-
ny tři poddruhy cetie jižní – nominátní 
cetti (vyskytující se v Evropě), orientalis 
a albiventris. Na Dálném východě žije 
příbuzný druh – cetie trojhlasá (Cettia 
diphone). Rod Cettia má celkem �5 dru-
hů. Arlott (2007) popisuje a prezentuje 
ilustrace všech sedmi druhů z paleark-
tické oblasti. 

Cetie jižní se vyskytuje od jižní Anglie 
na východ až po západní Čínu a v se-
verozápadní Africe. V Evropě obývá 
jih včetně středomořských ostrovů a zá-
padní Evropu, kde se hlavně po roce 
�970 začala šířit směrem na SZ. Kromě 
jižní Anglie, kde pravidelně hnízdí od 
roku �972, však tento druh po několi-
kaletém hnízdění opět zmizel např. ze 
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Švýcarska, Belgie nebo Nizozemska, což 
mělo zřejmě souvislost s několika krutý-
mi zimami v 80. letech (Geister & Ivanov 
�997). V západní části střední Evropy 
tak zůstává velmi vzácně hnízdícím pěv-
cem. Zatoulanci jsou známí z mnoha 
zemí včetně Německa, Polska, Rakouska, 
Maďarska a Švédska.

Cetie jižní je převážně stálý pták s krát-
kým pohnízdním rozptylem. Východní 
populace jsou tažné. Z Kazachstánu táh-
nou jižně a západně, tah probíhá od půli 
března do začátku května a od září do 
pozdního listopadu (Wassink & Oreel 
2007). Ve Velké Británii bylo do roku 
2005 okroužkováno 6866 cetií jižních 
a získáno �33 zpětných hlášení, z to-
ho jen deset přes 200 km a jedno přes 
250 km (Clark et al. 2007). 

Dne 30. září 2007 jsme prováděli pra-
videlný odchyt a kroužkování ptáků do 
nárazových sítí za účelem studia po-
pulační dynamiky v Národní přírodní 
rezervaci Novozámecký rybník (čtverec 

5353) na Českolipsku (popis lokality 
viz Turoňová 2002). Odchyty provádíme 
při jižním břehu rybníka nedaleko obce 
Jestřebí (50°37’N �4°35’E). Místa odchytu 
a počet sítí užíváme stejně jako při ak-
cích CES (Constant Effort Sites). 

Při kontrole sítí v �0 h jsme v průse-
ku rákosí promíseném nízkými keři ve 
druhé síti od břehu vyprostili drobného 
tmavého ptáka, kterého jsme krátce nato 
určili jako cetii jižní. Pták připomínal pě-
nici (rod Sylvia), ale široký stupňovitý 
ocas a zbarvení spodních ocasních kro-
vek bylo podobné jako u cvrčilky slavíko-
vé (Locustella luscinioides). Nápadná byla 
zvláště velice krátká křídla s mimořádně 
krátkou projekcí ručních letek. Druhá 
ruční letka byla stejně dlouhá jako desátá 
(číslováno vzestupně) – �0 mm od vrcho-
lu křídla. Deset rýdovacích per a křídelní 
formule shodná s ilustrací v identifikační 
příručce (Svensson �992) potvrdily urče-
ní druhu. Cetii jsme pak v ruce vyfotogra-
fovali (obr. � a 2), proměřili a popsali.

Obr. 1. Cetie jižní odchycená 30. 9. 2007 u Jestřebí [CL]. Snímek Josefa Klápšťová.
Fig. 1. Cetti’s Warbler captured at Jestřebí (district of Česká Lípa), Czech Republic on September 
30, 2007. Photo: Josefa Klápšťová.
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Temeno a týl matně kaštanově hnědé 
s olivovým nádechem, rovněž hřbet a zá-
da, ale víc do rezava. Stejně zbarvený, ale 
jasnější kostřec a vrchní ocasní krovky. 
Nadoční proužek velmi úzký šedobílý, 
jasný před okem a nad okem, za okem 
dozadu méně výrazný. Oční kroužek 
bílý, přerušený vepředu i vzadu. Uzdička 
šedavě hnědá. Strany hlavy a krku jed-
nobarevně šedavé, směrem dozadu do 

hněda. Příuší šedé s okrovým nádechem, 
mramorování téměř neznatelné. Brada 
bílá, hrdlo bělavé, trochu našedivělé. 
Horní prsa světle hnědavě šedavá, po 
stranách tmavší. Břicho bělavé, spodní 
ocasní krovky hnědé, na koncích s bílý-
mi lemy. Boky šedohnědé, směrem do-
zadu hnědší. Křídelní letky černohnědé. 
Ocas u kořene tmavě rezavohnědý, ke 
konci ještě tmavší až černohnědý. Oko 

Obr. 2. Cetie jižní odchycená 30. 9. 2007 u Jestřebí [CL]. Snímek Josefa Klápšťová.
Fig. 2. Cetti’s Warbler captured at Jestřebí (district of Česká Lípa), Czech Republic on September 
30, 2007. Photo: Josefa Klápšťová.
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tmavě hnědé. Zobák malý, slabý – horní 
čelist tmavě hnědá, dolní od kořene ze 
dvou třetin rohová, na konci tmavě hně-
dá. Nohy matně masově růžové, chodi-
dla šedožlutá. Drápy šedé.

Rozměry v milimetrech: křídlo 55, 
ocas 56, zobák �3,5, běhák 22,5, stupňo-
vitost ocasu �3, projekce ručních letek 8.

Cetii jsme podle délky křídla určili 
jako samici. V opeření jsou samec a sa-
mice zbarveni stejně, ale samec má delší 
křídlo (59–66 mm, Bibby & Thomas �984, 
Svensson �992). Podle nesešlapaných 
chodidel jsme ji určili jako tohoročního 
ptáka (�K), což odpovídá i poznatkům 
Bonhama & Robertsona (�975), kteří 
udávají, že se na osidlování nových úze-
mí v pohnízdní době podílí především 
mladí ptáci.

Při vypuštění, ani krátce po něm ne-
vydala žádný hlas. Zmizela v hustém keři 
a už jsme ji neviděli.
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