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Další dvouročník renomovaného ornito-
logického sborníku obsahuje celou řadu 
prací zajímavých především z hlediska 
středoevropské faunistiky. Množství úda-
jů je dáno především tím, že sborník ob-
sahuje dvě zprávy maďarské faunistické 
komise (MME Nomenclator Bizottság): 
jednak na 15 stránkách dodatečnou zprá-
vu za rok 2001 (zprávy za roky 2002–04 
vyšly v předchozích ročnících Aquily), jed-
nak na 12 stránkách zprávu za rok 2005. 
U obou zpráv je po jedné stránce anglic-
kého souhrnu. Kromě těchto souhrnných 
zpráv je v současném svazku ještě celá 
řada podrobnějších sdělení. Většinou se 
jedná o výjimečná zastižení raritních dru-
hů (některé z nich v Maďarsku poprvé 
– Anas discors, Falco amurensis, Aythya 
collaris, Calidris bairdii, Limnodromus 
scolopaceus, Bartramia longicauda, 
Larus genei), některé zprávy ale zazna-
menávají i trend změn početnosti. Tak 
káně bělochvostá se v současné době vy-
skytuje v jižní části Velké uherské nížiny 
v době průtahu pravidelně v počtu 40–80 
jedinců za rok, hnízdění však dosud ne-
bylo zjištěno. Zdá se také, že se stále dále 
na západ přesouvají zimoviště bernešky 
rudokrké; jejich počty v Maďarsku se 
zvyšují po r. 1980, 25. 11. 2005 bylo zjiš-
těno zatím největší hejno 72 ex. Zvyšuje 
se také početnost volavek rusohlavých 
přítomných přes léto, ale hnízdění zatím 
nezjištěno. I několik obecnějších prací je 
zajímavých. Patří k nim především studie 
o partnerských vztazích hnízdících mou-
divláčků lužních (Szentirmai I. a Székely 

T.), z ochranářských důvodů jsou to – 
zatím ovšem krátkodobé – studie o vlivu 
velkých úprav travnatých prostředí pro-
vedených přímo pro ochranu některých 
ptačích druhů (Nagy G. G. a Lengyel S.) 
a specielně pro dropa velkého (Nagy 
S., Széll A. a Motkó B.). Bohužel pro nezna-
lé maďarského jazyka je obsah sborníku 
stále dosti nepřehledný především tím, že 
v obsahu nejsou – na rozdíl od drobných 
zpráv – přímo uvedeny překlady názvů 
větších prací. 

Karel Hudec

Ridgely R. S. & Tudor G. 2009:  
Field Guide to the Songbirds of 
South America. The Passerines.

University of Texas Press, Austin  
(ISBN-10: 0292719795).
736 str., cena 49,95 USD.

Rodriguez Mata J. R., Erize F.  
& Rumboll M. 2006: A Field Guide 
to the Birds of South America: 
Non-Passerines: From rheas to 
woodpeckers. 

Collins, London  
(ISBN-10: 0691126887).
376 str., cena 29,95 USD.

Polovina července roku 2009 přináší 
významný zlom v historii terénní ornito-
logie, a to nejen na „ptačím kontinentě“. 
15. 7. 2009 totiž konečně vyšel tiskem 
dlouho očekávaný atlas na určování 
všech pěvců Jižní Ameriky. Tři roky před 
tím vyšla příručka na určování všech 
ne-pěvců téže oblasti. Poprvé v historii 
tak zájemci o jihoamerické ptactvo mo-
hou procestovat skrznaskrz kterýkoli 
stát ornitologicky nejbohatšího světa-
dílu a stačí jim mít v batůžku pouhé 
dva atlasy. A co víc – na rozdíl od často 
vyloženě mizerně ilustrovaných atlasů 
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na jednotlivé jihoamerické státy jsou 
obě zmiňované příručky ilustrovány bri-
lantně! Aby toho nebylo málo, poprvé 
v historii jsou k dispozici atlasy, které 
vám umožní určit všechny ptáky ornito-
logicky fascinující ale zcela zapomenuté 
Bolívie, která je ornitologicky nejbo-
hatším státem světa, jež nemá přístup 
k moři (viz také Grim 2004: Vesmír 83: 
524; „státní“ atlas pro Bolívii už je řadu 
let v přípravě, jeho publikace ovšem 
v nedohlednu). Podívejme se na oba 
„přelomové“ atlasy.

Začněme popořádku systematic-
ky i chronologicky, tedy nepěvci. 
„Napakovat“ 1 273 druhů do klasické-
ho „collinsovského“ kapesního formá-
tu je úctyhodný výkon. Autorům atlasu 
„A Field Guide to the Birds of South 
America: Non-Passerines“ se to však po-
vedlo na výbornou. Vlastnímu atlasu 
předchází poměrně detailní charakteris-
tiky jednotlivých ptačích čeledí s infor-
macemi o morfologii, hnízdění, potravní 
ekologii apod. 

Hlavní část atlasu je koncipována jako 
tabule (na pravé straně) a text s map-
kami rozšíření (na levé straně). Ty jsou 
vzhledem k stísněnému prostoru poměr-
ně malé. Text je velice stručný, ale pro 
určování volně se pohybujících ptáků 
v terénu dostačující. 

Vlastní malby pro celkem 156 tabulí 
vznikaly během třech desetiletí! To se 
odráží v nestejné kvalitě obrázků, která 
se mění od průměrné (např. tučňáci či 
buřňáčci) až po vynikající (např. tina-
my nebo kukačky). Celkově však jedno-
značně převažují nadprůměrné obrázky. 
A třeba tabule s leskovci či datlíčky rodu 
Picumnus patří k tomu nejkrásnějšímu, 
co jsem zatím v terénních atlasech viděl. 

Ačkoli je představený atlas na jiho-
americké nepěvce skvělý, i tak bledne 
ve srovnání s terénní příručkou na pěv-
ce. Autory atlasu „Field Guide to the 
Songbirds of South America“, tedy Robert 

S. Ridgelyho a Guy Tudora, asi není třeba 
nikomu představovat. Oba se nesmaza-
telně zapsali do historie světové orni-
tologie monumentálním dílem „Birds 
of South America“ („BOSA“). První část 
„Oscine Passerines“ vyšla v roce 1989 
a o pět let později se objevil druhý díl 
„Suboscine Passerines“. Autoritativní text 
z pera největšího žijícího (po tragické 
smrti T. A. Pakera III) znalce jihoameric-
ké avifauny Ridgelyho a geniální tabule 
vytvořené Tudorem se staly okamžitou 
klasikou. Od chvíle, kdy „BOSA“ vyšla, 
se čekalo na to, kdy autoři připraví kon-
denzovanější verzi svého díla, které by 
bylo možné používat jako terénní „ka-
pesní“ příručku. Čekalo se dvě desetiletí. 
Výsledek však stojí jednoznačně za to.

Terénní příručka na pěvce Jižní 
Ameriky obsahuje celkem 121 barev-
ných tabulí, které vznikly převzetím 
všech kreseb z „BOSA“ (cca 1 100 druhů) 
a přidáním mnoha dalších druhů (400+) 
a dále kreseb samic a dalších poddruhů 
(cca 160). Výsledek práce G. Tudora lze 
shrnout snadno – nejen podle mého 
názoru jsou to nejlepší zobrazení ptáků, 
jaké kdy byly v terénní určovací příruč-
ce publikovány. Při používání naprosto 
dokonalých Tudorových kreseb (nejdří-
ve z „BOSA“, dnes z terénního atlasu) 
se mi opakovaně stává stejná příhoda. 
Po bezradném listování v jiných atlasech 
a zoufáním si nad neschopností mnoha 
jiných kreslířů ptáků nahlédnu do tabulí 
nakreslených G. Tudorem ... a najednou 
je okamžitě jasné, co byl ten – podle 
jiných atlasů neurčitelný – opeřenec. 
Zobrazit pestrobarevného papouška či 
tukana tak, aby bylo možné výslednou 
malbu použít v terénu úspěšně k určová-
ní, to zvládne většina malířů. Chleba se 
ovšem láme jinde. A to při zobrazování 
desítek či spíše stovek obskurních tyra-
nů, hrnčiříků či klouzálků. Tam je důraz 
na detail extrémně důležitý. Drobné ba-
revné a morfologické odchylky, tvar a tě-
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lesné proporce nebo pozice těla v letu či 
při posedu jsou pro určování takových 
skupin zcela nezbytné. Tudorovy malby 
sedí naprosto dokonale. Je to klišé, ale 
pravdivé: Tudorovi ptáci jsou živí a reál-
ní. Ve srovnání s tím se při listování ostat-
ními atlasy na jihoamerické ptáky nemo-
hu zbavit dojmu, že zobrazované druhy 
autoři v terénu nikdy neviděli. Obzvlášť 
nepoužitelné jsou např. některé  atlasy 
k určování ptáků Argentiny (Yzurieta 
& Narosky 2004: Birds of Argentina 
& Uruguay: A Field Guide) či Brazílie 
(Souza 2006: All the Birds of Brazil).

Genialita G. Tudora však vynikne ne-
jen při srovnávání se zmíněnými pří-
ručkami, kterým by se měl každý vážný 
zájemce o jihoamerickou ptačí faunu 
raději vyhnout. Např. atlasy k určování 
ptáků Ekvádoru (Ridgely & Greenfield 
2001: The Birds of Ecuador) a Peru 
(Schulenberg et al. 2007: Birds of Peru) 
jsou obecně považovány za vynikající. 
To sice plným právem, ale pozorněj-
ší pohled na tabule v těchto atlasech 
a na zobrazované ptáky v terénu vede 
k jednoznačnému závěru – žádný jiný 
autor dosud nedosáhl při zobrazování 
neotropických ptáků takové dokonalosti 
jako G. Tudor. Osobně se domnívám, že 
důvodem je Tudorova schopnost přesně 
vystihnout nejen barevné nuance, ale 
především tvar těla a jeho „postoj“, tedy 
„jizz“ (termín používaný především or-
nitology pro těžko popsatelný „obecný 
dojem“, na základě jehož lze jedince 
určit i během letmého zahlédnutí bez 
studia konkrétních určovacích znaků). 
„Jizz“ je při určování neotropických ptá-
ků mnohem důležitější než např. u nás 
doma v Evropě. Značná část neotropic-
kých ptáků je totiž mnohem plašší než 
evropští ptáci a navíc má tendenci skrý-
vat se v hustém a potemnělém podrostu, 
který v Evropě téměř neexistuje. Navíc 
mají tropičtí ptáci velmi nízké populač-
ní hustoty a nenápadné chování (Grim 

& Remeš 2006: Vesmír 85: 462–472). 
Zástupce mnoha neotropických druhů 
tedy zahlédneme sotva na zlomek vteři-
ny – během přeletu mezi neprostupnými 
keři či krátce před tím, než slétnou ze 
svého otevřeného posedu do podrostu. 
V takové situaci je „jizz“ často jediným vi-
zuálním vodítkem k determinaci. Mnohé 
jiné atlasy ptáků Jižní Ameriky jsou v te-
rénu málo platné právě proto, že autoři 
maleb neumějí „jizz“ zachytit.

V souvislosti s tím je třeba věnovat po-
zornost zdánlivé nekompletnosti, kterou 
vykazuje „Field Guide to the Songbirds 
of South America“. Kniha sice obsahuje 
detailní popisy celkem 1 981 druhů pěv-
ců zjištěných na jihoamerickém konti-
nentě, na tabulích je však zobrazeno jen 
něco přes 1 500 druhů. Podobně jako 
v „BOSA“ tedy část potenciálně pozoro-
vatelných ptačích šatů chybí. Pokud se 
však podíváme na to, co chybí, zjistíme, 
že to není nijak na závadu. Např. z cel-
kem 38 druhů štidláků rodu Scytalopus 
je jich zobrazeno pouhých 16 (plus je-
den immaturní šat navíc, tabule č. 40). 
Ovšem zobrazení zbylých 22 druhů by 
determinaci tohoto postrachu neotropic-
ké ornitofauny nijak neprospělo. Většinu 
zástupců rodu Scytalopus nejenže nelze 
určit při běžném pozorování – tito čer-
nošedě zbarvení štidláci zůstávají trvale 
v hustém, šerém a neprůhledném pod-
rostu a nelze je většinou vylákat ani na-
hrávkou jejich hlasových projevů. Navíc 
často nejdou určit ani „v ruce“ po odchy-
cení! Jediným spolehlivým vodítkem při 
determinaci je dobrá znalost druhových 
areálů, nadmořské výšky, kde se vyskytu-
jí, a hlasových projevů. Samotné zbarvení 
– podobně jako u některých dalších ne-
otropických vzhledově totožných sibling 
species – je pro druhovou determinaci 
irelevantní. Vynechání některých druhů/
šatů na barevných tabulích v Ridgelym 
a Tudorovi je tedy spíše výhodou (ušet-
řené místo) než nedostatkem.
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V „BOSA“ byly mapky s rozšířením 
poněkud nešikovně umístěny v hlav-
ním textu, tedy mimo sekci barevných 
tabulí. V nové terénní příručce jsou 
aktualizované mapky – mimochodem 
s vynikajícím rozlišením! – umístěny 
na stranách naproti tabulím spolu s od-
kazy na strany, kde jsou druhové popi-
sy. Ty obsahují informaci o početnosti, 
biotopu, areálu a rozpětí nadmořských 
výšek (která je pro určování často veli-
ce důležitá). Následuje popis vzhledu, 
přičemž diagnostické znaky jsou vyzna-
čeny kurzivou. Pokud existuje pohlavní, 
věková či geografická variabilita, je zde 
také stručně zmíněna. Následuje krát-
ká charakteristika chování (např. zda 
se daný druh připojuje do smíšených 
hejn, což je další významný určovací 
znak) a nakonec popis hlasových pro-
jevů. Je třeba mít na paměti, že právě 
zpěv či volání jsou pro určování mnoha 
tropických druhů mnohem důležitější 
než samotný vzhled zvířete (viz Grim 
a Vermouzek 2005: Sylvia 41: 147–150)! 
Nejen proto, že řadu druhů prakticky 
nelze spatřit, ale hlavně kvůli tomu, 
že mnohé skupiny jsou morfologicky 
značně uniformní a zpěv je jediným 
spolehlivým znakem. 

V závěrečné části knihy je 17 stran 
věnováno taxonomickým změnám, které 
nastaly v posledních letech (převážně 
„splitting“, tedy povýšení bývalých pod-
druhů na druhovou úroveň). Sekce také 
obsahuje odkazy na literární zdroje, které 
umožní čtenáři zorientovat se v „tekutých 
píscích“ jihoamerické ptačí systematiky. 

V roce 2000 vyhlásil známý web 
pro amatérské zájemce o ptactvo 
WorldTwitch „Nejlepší ptačí knihu 
20. století“. Bylo to, žádné velké pře-
kvapení, právě dílo „The Birds of South 
America“ Ridgelyho a Tudora. O horkém 
kandidátovi na další podobný titul v bu-
doucnosti není pochyb.

Tomáš Grim

Birkhead T. 2008: The wisdom  
of birds. An illustrated history  
of ornithology.

Bloomsbury, New York
(ISBN-10 1-59691-541-2).
435 str., cena 45 USD.

Není snad třeba zdůrazňovat, že znalost 
historie každého oboru nám umožní vi-
dět jeho současný vývoj v potřebné per-
spektivě a z patřičného odstupu. Dnešní 
ornitologie, hlavně ta akademická, je 
velmi hektická, plná nových objevů, stu-
dií, povinností, konkurence, konferencí, 
časopisů atd. Není od věci se čas od času 
zastavit a ohlédnout do doby, kdy toto 
všechno ještě neexistovalo, ale kdy už 
zároveň vznikaly základy dnešních pří-
stupů ke studiu ptáků a znalostí o nich. 
A právě takové ohlédnutí Birkheadova 
kniha nabízí.

V recenzované knize nás autor postup-
ně seznamuje s hledáním vědeckých, 
faktograficky podložených odpovědí 
na otázky, které napadnou snad každé-
ho. Kam mizejí ptáci v zimě? Jak vzniká 
nový jedinec? Jak se ptáci  orientují? Proč 
zpívají? Proč jedni žijí dva roky a jiní 
dvě desetiletí? První kapitola se zabývá 
osobou Johna Raye žijícího v 17. stole-
tí, kterého autor považuje za zakladatele 
moderního přístupu ke studiu ptáků. 
Ray stavěl na empirii místo na autoritě 
starých autorů, čímž zaujal vskutku mo-
derní postoj k poznávání světa. Další 
kapitoly (2 a 3) sledují postup poznání 
v oblasti oplození, ontogeneze a růstu 
a učení mláďat.  V kapitolách 4 a 5 se 
dozvíme, jak byla postupně objasňována 
problematika migrace ptáků a řízení je-
jich ročních cyklů. Poslední kapitoly (6 až 
10) se zabývají teritorialitou, pohlavním 
životem a věrností u ptáků a nakonec 
jejich přežíváním a populační regulací.

Pár obecných postřehů z poměrně 
obsáhlé a informacemi nabité knihy 
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snad stojí za zmínku. Velmi nápadným 
rysem historie ornitologie je častá izolo-
vanost podoborů, zemí a často jednotli-
vých výzkumníků. Poznatky pak chodí 
po dosti křivolakých stezkách, některé 
se dokonce ztrácejí, aby byly znovu ob-
jeveny. Příkladem může být dvojí ob-
jevení detailů oplození u ptáků. První 
se odehrálo u holubů v U.S.A. ke konci 
19. století, druhé u slepic o nějakých 
40 let později. Komunity výzkumníků 
zabývajících se holuby a slepicemi byly 
natolik izolované, že poznatky se mezi 
nimi prakticky nevyměňovaly. Dalším 
příkladem může být problém řízení roč-
ních cyklů u ptáků. Jak vědí, kdy zpívat, 
klást vejce, či migrovat? Mezi ptáčníky 
byla po staletí známá technika „zastavo-
vání ptáků“. Na jaře se dal stehlík do tmy 
a vytáhl se z ní na podzim. Pak začal 
zpívat a to sice v době, kdy ostatní steh-
líci už vyhnízdili a nezpívali. Na takto 
„zastaveného“ a nyní zpívajícího jedince 
se chytali na podzim jiní stehlíci pro 
obchodní účely. Kritický vliv světla na ří-
zení ptačích cyklů však objevila akade-
mická ornitologie až ve 20. století.

Dalším obecným jevem je evident-
ní potřeba odpovídajícího myšlenko-
vého kontextu pro pochopení a inter-
pretaci prostých empirických pozoro-
vání. Příkladem může být velikost varlat 
u samců ptáků. Po staletí bylo známo, že 
se velikost varlat mění se sezónou, a co je 
důležitější, že jejich relativní velikost se 
dramaticky liší mezi jednotlivými druhy 
ptáků. Již od 18. století bylo např. známo, 
že jespák bojovný má značně velká var-
lata. Mnoho výborných autorů se s touto 
záhadou potýkalo, ale neúspěšně. Až 
revoluce v evoluční biologii a etologii 
v 70. letech 20. století, která přinesla 
takové koncepty jako promiskuitu u sa-
mic sociálně monogamních ptáků nebo 
konkurenci spermií, zařadila tato staletí 
známá fakta do smysluplné „skládačky“.

Recenzovaná kniha zdařile a barvi-

tě popisuje, jak ornitologická znalost 
proudila staletími jako řeka, z níž čerpali 
různí autoři. Nápadný je občasný vý-
skyt skutečných géniů, u nichž dochází 
k jakési koncentraci znalostí ve formě 
pomyslné přehrady. Můžeme sem jistě 
řadit Aristotela, Raye, Buffona, Darwina, 
Stresemanna a Lacka. Nejen že ve svém 
díle často shromáždili všechny ve své 
době známé poznatky, ale také poskytli 
novou perspektivu, která radikálně změ-
nila naše přemýšlení o ptácích. Za zakla-
datele moderního empirického přístu-
pu v ornitologii považuje Tim Birkhead 
Johna Raye. Po něm se ornitologie roz-
dvojila do dvou hlavních proudů. Prvním 
byla ornitologie systematická, pěstovaná 
v muzeích. Druhý proud měl za cíl ne 
klasifikovat, ale vysvětlovat a interpreto-
vat anatomii, fyziologii a chování ptáků. 
Nejprve z hlediska fyzické teologie, poz-
ději známé jako přírodní teologie, která 
interpretovala adaptace a přizpůsobe-
ní ptačího těla jako boží dílo; později, 
po kritickém darwinovském obratu, jako 
dílo přírodního výběru.

Tyto dva proudy ornitologie sjed-
notili až ve 20. století E. Stresemann 
v Německu a D. Lack v Anglii. Zvláště 
od jejich působení, tzn. ve druhé polovi-
ně 20. století, je patrný explozivní nárůst 
poznatků v ornitologii. Je jich tolik, že 
mohou zavalit nejen amatérské ornito-
logy, ale i odborníky věnující se ornito-
logii na plný úvazek. Je proto štěstím, že 
vznikají knihy jako je tato, které nabíd-
nou orientaci a potřebnou perspektivu. 
Kniha je napsána velmi čtivě, logicky 
a je proložena osobními postřehy a pří-
běhy zajímavých lidí. V neposlední řadě 
je bohatě ilustrována dobovými kresba-
mi a malbami ptáků. Celkově je dobře 
přístupná a potenciálně velmi užitečná 
i laikovi. Knihu všem vřele doporučuji 
k příjemné a osvěžující četbě.

Vladimír Remeš
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Bollen L. 2008: Der Flug des 
Archaeopteryx. Auf der Suche nach 
dem Ursprung der Vögel.

Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim  
(ISBN 978-3-494-01421-0).
272 str., cena 24,95 EUR.

Záhady vzniku letu, otázky původu ptá-
ků i slavný archeopteryx přitahují pozor-
nost badatelů i široké veřejnosti již jeden 
a půl století. Na tato témata byla napsána 
přehršel knih, od ryze vědeckých, přes 
populárně vědecké až po spisy po výtce 
populární. Bollenova kniha atraktivně 
nazvaná „Let archeopteryxe“ a opatřená 
podtitulem „Pátrání po původu ptáků“ 
patří do posledně jmenované kategorie. 
Kniha je bohatě ilustrovanou směsicí za-
jímavostí, které tu více, tu méně souvisejí 
s ptačím letem, prakticky však opomíjejí 
další aspekty vzniku ptáků. Autor se 
nicméně nijak neomezuje ve svém vlast-
ním rozletu: Tu se dotkne schopnosti 
letu u plazů, žab, netopýrů či člověka, 
onde zase zabrousí k letu neschopným 
ptákům. Porozpráví o inteligenci strak, 
o alce velké, holubu stěhovavém a ji-
ných druzích ptáků vyhubených člově-
kem, o letadle Orwilla Wrighta, zmíní se 
o eocénní velrybě rodu Ambulocetus, 
o rozmanitém tvaru ptačích zobáků. Z té-
matu na téma autor přeskakuje i v jed-
notlivých kapitolách, spíše poeticky než 
informativně nazvaných takto: Tvůrčí 
vzlety, Zázračný německý pták, Ještěři 
zbavení pout, Sfinga ze Solnhofenu, 
Po hlavě do noci, Po stopách draků, Pero 
jako hnací síla evoluce, Cesty k vzestupu 
a V novém světě. Následují poznámky, 
seznam literatury a rejstříky.

Kniha je směsicí notoricky známých 
informací a horkých novinek, o nichž 
se v poslední době hodně mluví či píše 
v masmédiích. Prohlídka literatury, kte-
rou Bollen cituje, napovídá, proč tomu 
tak je. Většinu citované literatury totiž 

představují populární statě, zatímco 
původní vědecké literatury je citováno 
velmi málo. Bollen se příliš neobtěžo-
val se zjišťováním primárních údajů, ani 
s dohledáváním relevantních vědeckých 
výsledků, které se neobjevily v masmé-
diích. Jeho kniha je čtivá (pro toho, kdo 
umí dobře německy), vážný zájemce 
o danou problematiku se z ní však mno-
ho nedozví a povrchní zájemce si uvede-
né údaje (a mnohé další) vesměs snadno 
najde na internetu. Novinkou, kterou 
kniha přináší, jsou tak snad jen autorovy 
vlastní ilustrace, na nichž Bollen před-
stavuje své, na můj vkus příliš plakátové 
rekonstrukce různých fosilních obratlov-
ců. Shrnuto a podtrženo: nenacházím 
důvod, proč tuto knihu číst nebo si ji 
postavit do knihovny.

Jiří Mlíkovský

Catchpole C. K. & Slater P. J. B. 
2008: Bird Song. Biological Themes 
and Variations.

Cambridge University Press, Cambridge 
(ISBN 978-0-521-87242-3).
2. vydání, 335 str., cena 40 GBP.

Bioakustika je poměrně mladý obor, 
který zažil převrat až s vynálezem spek-
trografu v roce 1954. Přestože si tento 
drahý přístroj mohla dovolit jen někte-
rá vědecká pracoviště, byl nárůst prací 
zabývající se vokalizací zvířat, zejména 
ptáků, nepřehlédnutelný. Další revoluce 
přišla v poslední dekádě minulého stole-
tí a vlastně trvá doposud, kdy je k dispo-
zici nejen výkonná výpočetní technika 
dostupná téměř všem zájemcům, ale 
neustále se objevují i nové programy 
umožňující stále detailnější bioakustické 
analýzy. Není proto divu, že od roku 
1995, kdy vyšlo první vydání knihy „Bird 
song“, přibylo více než tisíc publikací 
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zabývajících se ptačím zpěvem, jak se 
ostatně můžeme dočíst v recenzované 
knize.

Oba její autoři jsou na poli bioa-
kustiky považováni za klíčové osoby. 
Clive Catchpole je profesorem na Royal 
Holloway, jedné z významných součástí 
londýnské univerzity, a zabývá se nej-
různějšími aspekty ptačího zpěvu již 
přes třicet let. Výsledky svého výzkumu 
představil ve více než stovce publikací, 
zahrnujících knihy i odborné naučné 
články. Peter Slater byl do loňského roku 
profesorem na univerzitě ve skotském 
St. Andrews. Je nejen špičkovým věd-
cem, ale i pedagogem, což ukázala mimo 
jiné konference „Vocal communication 
in birds and mammals“, jež se konala 
na počest jeho odchodu do důchodu 
v St. Andrews v srpnu 2008. Drtivá větši-
na přednášejících patřila k jeho bývalým 
studentům a dnes se řadí mezi přední 
odborníky ve výzkumu vokalizace zvířat. 
Profesor Slater se akustické komunikaci 
živočichů, zejména ptáků, věnuje více 
než třicet let, publikoval okolo 150 od-
borných článků a je autorem či spoluau-
torem několika knih. Ve své děkovné řeči 
na výše zmíněné konferenci naznačil, že 
s aktivním výzkumem nehodlá končit 
ani v důchodu. Můžeme se proto těšit na 
jeho další publikace. 

Samotná kniha „Bird song“ jen potvr-
zuje kvality obou autorů. V přehledných 
devíti kapitolách stručně a jasně shrnuje 
dosavadní poznatky týkající se výzkumu 
ptačího zpěvu. Na své si určitě přijdou 
nejen odborníci, ale i amatérští ornito-
logové, kteří chtějí hlouběji proniknout 
do problematiky ptačí komunikace. 

Na úvodní pasáž knihy navazuje krát-
ká stať o historii oboru. Užitečné jsou 
dvě zbývající podkapitoly první části 
vysvětlující obecně, jak komunikace 
mezi jedinci funguje a co si vlastně pod 
tímto pojmem, ale i dalšími v bioakus-
tice používanými termíny, představit. 

Závěrečná část úvodního oddílu se vě-
nuje metodám používaným při výzkumu 
ptačího zpěvu. Druhá kapitola se zabý-
vá produkcí zvuků a jejich vnímáním. 
Nevyhnutelně proto obsahuje množství 
informací z fyziologie a neurobiologie 
a pro toho, kdo není s těmito obo-
ry blíže obeznámen, je poněkud hůře 
stravitelná. Nutno ale podotknout, že 
to je v celé knize výjimka potvrzující 
pravidlo. Další kapitola pojednává o vý-
voji zpěvu. Na příkladech mnoha druhů 
popisuje rozmanitost učení zpěvu bě-
hem ontogenze. Značná pozornost je 
také věnována imitaci zpěvu mezi druhy.  
Celou kapitolu uzavírá přehled hypo-
téz odpovídajících na otázku, na kterou 
prozatím jednoznačná odpověď neexis-
tuje – proč u většiny pěvců není zpěv 
vrozený, ale z generace na generaci se 
ho ptáci učí. 

Čtvrtou kapitolu ocení zejména ti, 
kdo se věnují nahrávání ptáků v terénu či 
nejrůznějším playbackovým experimen-
tům. Vysvětluje, jak dochází k přenosu 
zvuku, jakými způsoby je v různých ty-
pech prostředí degradován a kterak jej 
ovlivňují vnější faktory, například teplota 
či vlhkost, ale i okolní hluk. Následně 
jsou tyto teoretické poznatky aplikovány 
na reálné příklady, jež u různých druhů 
prokazují adaptaci.  Závěr kapitoly objas-
ňuje, jakým způsobem jsou ptáci podle 
zvuku schopni lokalizovat jeho zdroj 
a proč je tedy kvalitní přenos tohoto sig-
nálu pro ně důležitý. 

Pátá kapitola nese název „Kdy ptáci 
zpívají?“ a věnuje se této otázce z mnoha 
pohledů: jak se zpěv mění v průběhu 
roku, jak jej ovlivňují hormony, proč 
existuje výrazný fenomén „ranního sbo-
rového zpěvu“, kterak se některé druhy 
vyhýbají kompetici (ať už s jinými druhy 
či jedinci svého druhu)... Zajímavá je 
krátká podkapitola o hůře odhalitelném 
a proto často přehlíženém zpěvu samic 
u ptačích druhů obývajících mírný pás. 
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Následuje kapitola zabývající se funkcí 
zpěvu při obraně teritoria, jež odkrývá 
i vlastnosti zpěvu používané pro druho-
vé i individuální rozpoznávání. Sedmá 
kapitola se zaměřuje na pohlavní výběr 
a ukazuje, jak překvapivě obtížné je pří-
mo prokázat běžně přijímané tvrzení, že 
vedle obrany teritoria slouží zpěv sam-
cům i k nalákání samic. Detailně popisu-
je množství zkoumaných hypotéz o tom, 
podle kterých kritérií zpěvu si samice 
vybírají partnera a co všechno se o něm 
mohou pomocí zpěvu dozvědět. 

Osmá kapitola se věnuje struktuře 
a uspořádání zpěvu. Značná část se za-
bývá repertoáry – jejich pravděpodob-
ným vznikem, možnými funkcemi, roz-
díly ve velikosti mezi příbuznými druhy 
apod. Pozornost je věnována duetovému 
a sborovému zpěvu. Podrobně jsou po-
psány také „souboje“, kdy samci pomocí 
zpěvu interagují a podle toho, jakým 
způsobem odpovídají na výzvu soupeře, 
lze usuzovat na jejich motivaci k fyzic-
kému útoku či ústupu. Závěr osmého 
oddílu se snaží nastínit možné evoluč-
ní mechanismy, které vedly ke vzniku 
komplexních zpěvů. Poslední kapitola 
pojednává o variabilitě zpěvu. Zahrnuje 
odlišnosti jak v rámci populace, tak ge-
ografické, kam patří zejména dialekty. 
V úplném závěru se pak zabývá kulturní-
mi i evolučními změnami zpěvu.

Všechna probíraná témata jsou samo-
zřejmě doprovázena množstvím citací 
odborných článků. Zájemci, kteří chtějí 
proniknout do problematiky hlouběji, si 
mohou dané práce dohledat – citovaná 
literatura je přehledně uvedena na se-
znamu čítajícím téměř padesát stran. 
Tomu předchází rejstřík latinských a an-
glických názvů druhů ptáků, které jsou 
v knize zmíněny. Sem směřuje jedna 
z mála výtek, jež bych ke knize měla – 
pro čtenáře nehovořícího anglicky je po-
někud únavné, že v textu jsou zkoumané 
druhy uvedeny pouze anglicky. Pokud 

by byl při první zmínce uveden název 
daného ptáka i latinsky nebo alespoň 
jeho zařazení do čeledi, čtení by bylo 
ještě příjemnější.

Tím ale veškerá kritika končí. Clive 
Catchpole i Peter Slater si zaslouží velký 
obdiv za to, že ve dvou dokázali stručně 
a srozumitelně ukázat čtenářům výzkum 
ptačího zpěvu ze všech možných stran. 
Konkurencí jim je snad pouze kniha 
editovaná Peterem Malerem a Hansem 
Slabbekornem „Nature’s Music – The 
Science of Birdsong“ (Elsevier Academic 
Press, 2004, 513 str.). Na ní se podílelo 
množství autorů a není proto divu, že je 
obsáhlejší. Byla však vydána o několik 
let dříve, proto tam nenalezneme citace 
nejnovějších publikací. Nové vydání kni-
hy „Bird Song“ zahrnuje práce až po rok 
2006. Chcete-li proniknout do tajů pta-
čího zpěvu, nezbývá mi než popřát vám 
pěkné čtení.

Tereza Petrusková

Poprach K. 2008: Sova pálená.

Tyto, Nenakonice 
(ISBN 978-80-254-2144-4).
400 str., publikace není určena k prodeji.

Naše česká ornitologická literatura je 
obohacena o knihu, která i ve světo-
vé ornitologické literatuře je unikátní. 
400 stran křídového papíru o formátu 
21 × 31 cm, napůl kniha téměř fotografic-
ká, s obrazy promyšleně doprovázejícími 
text a zřejmě někdy unikátními, s vel-
kým počtem map, tabulek, vše v barvách 
a graficky úpravné. Minimálně 41 spolu-
pracovníků je jmenováno při výzkumu, 
další 4 při zpracování map a 17 fotografů 
(i když většina snímků je autorových 
vlastních).

Proč se věnuje taková pozornost dru-
hu donedávna běžnému, je jasné všem, 
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kteří se trochu orientují ve změnách naší 
ptačí fauny. Sova pálená byla kdysi běž-
ným druhem zemědělské krajiny, ale 
vyskytovala se i uvnitř měst. To trvalo 
až do 70. let 20. století, pouze po kru-
tých zimách se její počty velmi snížily, 
během několika let se však početnost 
populace opět zregenerovala. Během 
let 1970–1990 se však počty snížily zcela 
katastrofálně a z rozsáhlých oblastí sova 
pálená úplně zmizela. Opuštěny byly 
zejména polohy výše položené: zatímco 
ještě v 70. letech hnízdila v Krkonoších 
až do 800 m n. m., v letech 1991–94 tam 
jako hnízdící pták úplně chybí. Od té 
doby se jednotlivci i skupiny nadšenců 
snaží o udržení a případně i zvýšení 
početnosti tohoto druhu zejména zajiště-
ním bezpečných hnízdišť ve vyvěšených 
velkých budkách. Jedním a nejdůsled-
nějším z těchto specialistů je již od 80. 
let autor knihy Karel Poprach. V jeho 
knize jsou systematicky shrnuty poznat-
ky, které byly získány o celém problému 
a jeho řešení na území ČR. Pomineme-li 
obecné kapitoly (úvod, poděkování ...), 
v 15 kapitolách jsou podrobně zpraco-
vány jednotlivé dílčí úseky. Počíná se 
kapitolami v ornitologii méně obvyklý-
mi – názvoslovím a historií, navazující 
biologické kapitoly začínají taxonomií, 
areálem a početností druhu: Následující 
podrobný popis našich sov je přitom do-
kumentován na 69 fotografiích. Těžiště 
knihy však je v podrobných částech dal-
ších: Od hnízdišť přes hnízdní biologii, 
potravní ekologii, přesuny, výskyt v ČR 
a hustotu hnízdění po příčiny ústupu 
včetně mortality a příčin úmrtnosti. 
Podrobně jsou pak popsána a zhodno-
cena ochranná opatření, ať již legislativní 
či aktivně-ochranářská. Jednotlivé kapi-
toly jsou vybaveny názorným ilustrač-
ním doprovodem, všechny jsou založeny 
na velkém materiálu, který byl z území 
ČR shromážděn. Snad jedinou otázkou 
je využití knihy, zejména pro její nepro-

dejnost. Další informace je možné získat 
na www.tytoos.eu nebo přímo u autora 
karel.poprach@tiscali.cz. 

Karel Hudec

Voříšek P., Klvaňová A., Wotton S.  
& Gregory R. D. 2008: A Best 
practice guide for wild bird 
monitoring schemes.

Česká společnost ornitologická a Royal 
Society for Protection of Birds 
(ISBN 978-80-903554-3-9).
150 str., cena 20 GBP.

Nestává se příliš často, aby některý z čes-
kých ornitologů byl byť jen spoluauto-
rem kvalitní anglicky psané odborné 
knihy. Úroveň zkoumání ptáků je v na-
šich luzích, hájích i mokřinách stále 
o několik tříd horší než ta na světové 
špičce a velmi pravděpodobně i než ta, 
která je v evropském průměru. Podle 
jedné „vědecké“ studie za to prý může 
přílišné holdování pití piva ze strany 
českých ornitologů, kterému dokázalo 
odolat pouze několik silných osobností 
z východní části země. O to zajímavější je 
fakt, že hned tři Češi a jeden Moravan pa-
tří do kolektivu dvaceti autorů, kteří vy-
tvořili Best practice guide – knihu, která 
bude přinejmenším v Evropě po něko-
lik příštích desetiletí zásadně ovlivňovat 
způsob získávání a zpracování dat z vel-
koplošných monitorovacích programů 
zabývajících se výzkumem početnosti 
a rozšíření ptáků.

Všichni čtyři vedoucí autorského ko-
lektivu jsou nějak spojeni s iniciativou 
PECBMS (Pan-European Common Bird 
Monitoring Scheme), jejímž cílem je 
sdružovat národní projekty zaměřené 
na dlouhodobé sčítání ptačích populací 
v různých evropských státech za účelem 
sdílení dat. Díky tomu je možné produ-
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kovat vynikající vědecké výstupy a ze-
jména působit těžkou vahou celého nad-
národního konglomerátu ve prospěch 
ochrany ptáků na kontinentální i lokální 
úrovni. Úspěch PECBMS tedy silně závisí 
na tom, jak široký bude jeho územní zá-
běr, tj. kolik států se do sítě zapojí. Proto 
aktivně podporuje vznik a další rozvoj 
dlouhodobých monitorovacích projektů 
v nejrůznějších evropských regionech. 
Ovšem založit (a na patřičné úrovni udr-
žet) takový projekt není snadné a vyža-
duje to nejen velké množství entuziasmu 
a jistý časový i finanční kapitál, nýbrž 
i dostatek zkušeností a léta praxe. Sehnat 
vše dohromady je téměř nemožné, 
a proto koordinátoři PECBMS pomáhají 
svým kolegům z jednotlivých států, seč 
jim síly stačí. Protože se však problémy 
různých zemí se zakládáním projektů 
na sledování ptáků v různých regionál-
ních variacích opakují, bylo nasnadě, 
že nejlepším způsobem, jak pomoci, 
je dostupné znalosti sepsat do co mož-
ná nejsrozumitelnější formy. Výsledek 
v podobě Best practice guide se v tomto 
směru rozhodně vydařil.

Jde o útlou brožuru, která dává prak-
tické rady jak postupovat, pokud ně-
kdo chce organizovat větší sčítání ptáků. 
Slovo „praktický“ skutečně prostupuje 
celou knihou, takže její účel je beze zbyt-
ku naplněn – každý problém je ilustro-
ván konkrétním příkladem, text je často 
formulován jako odpovědi na případné 
otázky, složitější témata obsahují odkazy, 
kde by měl zájemce najít jejich rozbor 
do větší hloubky. Ačkoliv by měl být 
typickým čtenářem knihy koordinátor 
národního monitorovacího programu, 
většina kapitol má obecnější platnost. 
Najdeme zde návod, jak naplánovat vý-
zkum, aby věrohodně vypovídal o pta-
čích populacích v zájmovém území, ja-
kou metodu sčítání použít pro jaký účel 
v těch kterých podmínkách, jak zpraco-
vávat data o početnosti ptáků a jak s vý-

sledky výzkumu zacházet. Podrobně je 
též probírána práce s veřejností či zásady 
pro správné uchovávání dat.

Samozřejmě každé dílo má své „mou-
chy“ a menší nedostatky se nevyhnuly 
ani této knize. Některé části se poněkud 
zdvojují – např. tytéž informace o sa-
motném PECBMS najde čtenář v knize 
na více místech, zejména v důsledku po-
užití tiskové zprávy o evropských pta-
čích indikátorech coby příkladu využití 
výstupu z dlouhodobého monitoringu. 
Ačkoliv chápu editory, že daleko jedno-
dušší řešení než uhánět nějakého vzdá-
leného autora bylo vzít vlastní zprávu, 
pro cílového čtenáře by bylo však jistě 
zajímavější, kdyby viděl, jak vypadá ta-
kovýto výstup na národní, nikoliv nadná-
rodní úrovni. Podobně kapitola o význa-
mu detektability pro sčítání ptáků příliš 
nerozšířila svým informačním přínosem 
obsah jiných částí brožury, které toto 
téma rovněž zmínily. V podstatě pouze 
říká, že zjišťování detektability je velmi 
významné a neměli bychom naň zapomí-
nat. Praktické příklady, jak se má přitom 
v terénu postupovat a co se stane, když 
se tak nestane, bohužel chybí, stejně jako 
ukázka práce s takovými daty nebo pre-
zentace výsledků, které by poskytly růz-
né metody, jež se detektabilitou zabývají. 
Zde vynikne markantní rozdíl zejména 
vůči kapitolce o možnostech prostoro-
vého modelování abundance ptáků, což 
je téma výrazně těžší na srozumitelné 
přiblížení, avšak autorům se díky ilustraci 
na vlastních datech podařilo velmi pěkně 
ukázat, jaké jsou možnosti této metody 
a jak má postupovat ten, kdo ji hodlá 
využít.

Jak by tuto knihu mohli využít čte-
náři Sylvie?  Je pravda, že koordinátoři 
zdejšího národního monitoringu ptačích 
populací autorům velkou tržbu neuděla-
jí. Zároveň je třeba přiznat, že pro orni-
tology, kteří se zabývají sčítáním ptáků 
na lokální úrovni, kniha není nejvhod-
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nější – ti najdou lepší zdroj informací 
např. v dílech Bird census techniques 
nebo Metody kvantitativního výzkumu 
v ornitologii. Ovšem přesto věřím, že 
i u nás bude mít kniha svoje uplatnění 
– hodí se totiž každému, kdo organizu-
je sčítání ptáků v již jen trochu větším 
prostorovém měřítku. A takovýchto akcí 
se v České republice koná překvapivě 
hodně: ať už jde o atlasy ptáků různých 
měst nebo o mapování hnízdního rozší-
ření ve větších chráněných územích či 
správních celcích.

Jiří Reif

Walker D. 2009: Call of the Eagle.

Whittles Publishing, Dunbeath, Caithness 
(ISBN 978-1904445-82-1).
163 str., cena 16,99 GBP.

Když jsem byl před časem požádán šéf-
redaktorem Sylvie o recenzi útlé publi-
kace, z jejíž trochu samizdatové obálky 
na mě hleděla hlava orla skalního, váha-

vě jsem přislíbil a v duchu se připravoval 
na hodiny ušlechtilé ochranářské nudy. 
Po přečtení knihy se Davemu Walkerovi, 
přesvědčenému ochranáři a vnímavému 
pozorovateli, upřímně omlouvám.

Na území Spojeného království se 
v současné době vyskytuje asi 250 párů 
orlů skalních, přičemž téměř veške-
rá hnízdní populace je soustředěna 
do Skotska. V Anglii samotné byla jedi-
nou oblastí hnízdního výskytu Cumbrie, 
která do relativně nedávné doby po-
skytovala útočiště dvěma izolovaným 
párům. Právě jejich sledování zasvětil 
autor téměř 30 let života a podstatné 
ze svých vzpomínek a poznatků uložil 
do 160 stran hustě psaného textu. Kniha 
není odbornou statí. V ohromném 
množství ornitologické literatury každo-
ročně zaplavující trh je možná poněkud 
neobvyklým úkazem, neboť je obtížné 
zařadit ji do vyhraněné kategorie. 

Páteří knihy jsou chronologicky řa-
zené záznamy o chování orlů skalních 
na hnízdišti, které autor sledoval z po-
zice své funkce pracovníka Královské 
společnosti pro ochranu ptáků (RSPB) 
odpovědného za ochranu těchto dravců. 
Při psaní se autor opírá téměř výhradně 
o své terénní deníky. Sám sebe označuje 
za obsesivního zapisovatele a toto tvrzení 
není přehnané. Události jsou datovány 
s absolutní přesností a dozvídáme se 
třeba, že „…samice během 7 minut vytrhla 
347 kusů vlny z boku strženého jehněte, 
prorazila zobákem kůži, strávila 4 mi-
nuty požíráním střev a dalších 25 minut 
konzumací vnitřních orgánů. Vytrhla 
dalších 129 kusů vlny, potáhla kořist na-
horu do svahu a po chvíli odpočinku od-
stranila dalších 113 kusů vlny…“ (str. 65). 
Tento způsob zápisu je pro Walkera typic-
ký a už po několika úvodních stránkách 
proto nepřekvapí čtenáře taková tvrzení, 
jako že dne 14. dubna 1984 výzkumníka 
vracejícího se z krytu cestou k parkoviš-
ti minulo postupně 12 turistů, nebo že 
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27. října 1996 ve 12:27 hod. nad prázdným 
hnízdem přeletělo 5 krkavců. V kontextu 
knihy nejsou tyto informace samoúčelné 
a jaksi mimochodem navozují obraz vý-
zkumníka, který, na pozadí každodenní 
reality severoanglických kaledonid, s da-
lekohledem u očí a deníkem na kolenou 
zaznamenává téměř automaticky každý 
detail v chování ptáků. 

Je zřejmé, že takový způsob práce je 
neobyčejně plodný. Díky své houžev-
natosti vnesl Walker nové světlo i do ta-
kových oblastí biologie orla skalního, 
které byly staršími autory považovány 
za dobře probádané. Unikátní jsou ze-
jména jeho etologická pozorování z ob-
dobí osamostatňování mláděte, která 
dokumentují měnící se povahu interakcí 
mezi rodiči a potomkem. Neobyčejně 
cenné, především z ochranářského hle-
diska, jsou nově zjištěné vztahy mezi do-
stupností potravy a hnízdní úspěšností 
těchto dravců. Bohužel jen malou část 
svých poznatků autor publikoval v rigo-
rózní časopisecké formě.

Jakkoliv je největší část textu věno-
vána etologii orlů skalních, ta se zdá 

být spíše vedlejším produktem hlavního 
cíle, kterým pro autora nade vší po-
chybnost zůstává praktická každodenní 
ochrana hnízdících dravců. Draví ptáci 
to s člověkem nikdy neměli lehké a vý-
jimkou nejsou ani orli skalní ve Velké 
Británii. V zemi, kde “Royal Society” má 
asi 1  milion členů a kde pozorování 
ptáků je jednou z tradičních kratochví-
lí, například do dnešních dnů přežívají 
sběratelé ptačích vajec ochotní pro snůš-
ku orla nebo sokola podstoupit rizika 
podobně jako ilegální sokolníci u nás. 
Hlavní problémy však nepochybně tkví 
ve změnách způsobů využívání krajiny 
a s tím související horší dostupností po-
travy (např. modernizace způsobu past-
vy ovcí) a  obecně v sílícím civilizačním 
tlaku. Dave Walker nezastírá svou skepsi 
a za pravdu mu dává soustavně klesající 
trend početnosti dosud prosperujících 
skotských populací. Pesimismus je však 
vlastní mnoha badatelům v tomto oboru 
a neměl by odradit od četby této v mno-
ha ohledech výjimečné knihy. 

Tomáš Koutný


