
157

Sylvia 46 / 2010

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v Hrubém 
Jeseníku

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) 
in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic

Jan Souček

Bratrušovská 11, CZ787 01 Šumperk; email: jan.soucek1@seznam.cz

Souček J. 2010: Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v Hrubém Jeseníku. Sylvia 46: 157–161.

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) je typickým boreomontánním druhem, vyskytujícím 
se u nás ve starých horských smrčinách pralesního charakteru, s dostatečným množ
stvím suchých nebo narušených stromů. V Čechách je znám jeho pravidelný výskyt 
především ze Šumavy, Blanského lesa, Novohradských hor a z posledních let i několik 
pozorování z Krušných hor. Na Moravě bylo hnízdění datlíka tříprstého dosud prokázáno 
v Moravskoslezských Beskydech, v HostýnskoVsetínské hornatině a v Javorníkách. V roce 
2010 jsem zaznamenal několik pozorování datlíka tříprstého v Hrubém Jeseníku, a to i včetně 
hnízdění. Na základě svých zjištění, pozorování i pobytových stop na sledovaných lokalitách 
mohu potvrdit, že se datlík tříprstý prokazatelně vyskytuje a hnízdí také v Hrubém Jeseníku, 
a to dlouhodobě.

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) is a typical boreomontane species inhabit-
ing old mountain spruce forests with plenty of dry or insect-infected trees. In Bohemia, the 
Three-toed Woodpecker occurs regularly especially in the Šumava Mts., the Blanský les hills, 
the Novohradské hory Mts. and recently has also been observed several times in the Krušné 
hory Mts. Breeding of the Three-toed Woodpecker in Moravia has been recorded in the 
Moravskoslezské Beskydy Mts., in the Hostýnsko-Vsetínská hornatina and the Javorníky Mts. 
Here I report on several observations of the Three-toed Woodpecker made in the Hrubý Jeseník 
Mts. in 2010, including a breeding event. Based on the findings, a few observations and evi-
dence of signs in the monitored areas, I can confirm long-term occurrence and breeding of the 
Three-toed Woodpecker in the Hrubý Jeseník Mts.
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Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) je 
typickým boreomontánním druhem, 
který se u nás vyskytuje ve starých hor
ských smrčinách pralesního charakteru 
s dostatečným množstvím suchých nebo 
narušených stromů. V Čechách je znám 
jeho pravidelný výskyt především ze 
Šumavy, Blanského lesa, Novohradských 
hor a z posledních let i několik po

zorování z Krušných hor. Na Moravě 
bylo hnízdění datlíka tříprstého do
sud prokázáno v Moravskoslezských 
Beskydech, v HostýnskoVsetínské hor
natině a v Javorníkách (Hudec et al. 1983, 
Šťastný et al. 1987, 1996, 2006). 

Záznamy pozorování datlíka tří
prstého z Jeseníků byly až doposud 
velmi sporadické. Podle nejstarších 
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dostupných pramenů lze přesto usu
zovat, že datlík tříprstý byl v minulosti 
v Jeseníkách pravděpodobně mnohem 
běžnějším druhem než je tomu nyní, 
což dokládá tvrzení Kollibaye z r. 1894, 
že datlík nepatří v Krkonoších, Jeseníku 
a Pradědu k vzácnostem (Hudec et al. 
1966). Vzhledem k tomu, že Kollibay 
převzal tuto informaci od Glogera, který 
publikoval v třicátých letech 19. století, je 
nutno datovat tento stav spíše na začátek 
19. století. Ve druhé polovině 20. století je 
záznamů velmi málo. Hudec et al. (1966) 
uvádějí, že o hnízdění v Jeseníkách 
nejsou žádné zprávy. Z dostupných li
terárních záznamů je asi nejznámější 
pozorování zaznamenané nizozemskou 
botaničkou W. A. E. van Donselaar, kte
rá při jedné ze svých zdejších exkurzí 
pozorovala datlíka v létě 1970 v lesních 
porostech západně od obce Karlov mezi 
Jelení studánkou a Alfrédovou chatou 
(Donselaar & Donselaar 1971). Dále jsou 
známa pozorování z oblasti východně 
od Vrbna pod Pradědem, kde byl na strá
ni s polomem zjištěn datlík tříprstý 9. 3., 
15. 3. a 4. 7. 1975 a pozorování samce 
z oblasti mezi Klínovou horou a Černou 
strání 17. 6. 1976 (Šťastný et al. 1987). 
Z osmdesátých let pak existuje pozo
rování datlíka tříprstého zaznamenané 
V. Drozdem v údolí říčky Merty (Drozd  
in verb.).

V roce 2010 jsem v Jeseníkách za
znamenal několik pozorování datlíka 
tříprstého, z nichž zde uvádím několik 
zajímavostí. 

Dne 28. 4. 2010 jsem pozoroval v ob
lasti Jezerné jednoho samce při terito
riálním bubnování. Tohoto samce jsem 
dohledával podle typického zvuku te
ritoriálního bubnování, přičemž náhle 
neočekávaně přiletěl z lesa přede mnou 
přes světlinu na jeden ze suchých smr
ků na jejím okraji. Zde se ozval několika 
sériemi teritoriálního bubnování a po 
asi 1 minutě odletěl zhruba ve stejném 

směru zpět. Současně jsem zaznamenal 
naprosto stejné bubnování z opačné 
části lesa za mnou. Vzhledem k tomu, 
že na lokalitě ležel místy ještě asi  metr 
mokrého firnu a neměl jsem sněžnice, 
nepodařilo se mi už zjistit, zda se v tom
to případě jednalo o druhého samce 
nebo o samici. 

Dne 15. 6. 2010 jsem pozoroval sam
ce ve svahu nad bývalou Alfrédovou 
chatou, kde sbíral potravu na několika 
kůrovcem napadených smrcích velmi 
málo od sebe vzdálených. Více než 
hodinu a půl se držel téměř na místě, 
přičemž vystřídal dva vedle sebe stojí
cí napadené smrky a mezi tím odletěl 
na další napadený strom cca 70–80 m 
vzdálený, odkud se vrátil zase zpět na 
původní dvojici stromů. Během této 
doby jsem ani jednou nepozoroval, že 
by odlétl s potravou někam dále k du
tině s mladými, pouze jednou byl vy
plašen velmi hlučnými turisty, ale po 
cca 10 minutách byl zpět na původním 
místě. Potravu vybíral z pod kůry a ze 
dřeva chvílemi naprosto potichu, občas 
byly slyšet jen velmi slabé údery, slyši
telné jen velmi nezřetelně a jen pokud 
jsem stál téměř pod stromem. Mezitím 
se ale také projevoval velmi hlasitým 
bubnováním, dlouhými opakovanými 
sériemi naprosto shodnými s jarním 
teritoriálním bubnováním. Z jeho cho
vání, s ohledem na datum pozorování, 
navíc v odpoledních hodinách, usuzuji, 
že se jednalo pravděpodobně o nespá
rovaného samce (Gorman 2004). Z to
hoto pozorování se mi podařilo pořídit 
několik fotografií.

Dne 20. 6. 2010 se mi při pochůzce 
konané společně s P. Štefanem v oblasti 
pod Jelení studánkou podařilo nalézt du
tinu s již opeřenými mláďaty. Dutina byla 
umístěna v usychajícím smrku, cca 8 m 
vysoko, orientovaná na jih, v nadmořské 
výšce 1 200 m n.m. Během našeho po
zorování z dutiny opakovaně vykukoval 
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mladý sameček, který měl už výrazně 
žlutě vybarvené čelo. Několikrát se nám 
podařilo pozorovat krmení mláďat do
spělým samcem, přičemž mláďata v duti
ně se začala hlasitě ozývat až tehdy, když 
se samec s potravou přiblížil těsně k du
tině, jinak byla po celou dobu potichu. 
Krmení samicí jsme nepozorovali. Ráno 
23. 6. 2010 byla už tato dutina prázdná, 
mláďata byla tedy vyvedena mezi 20. až 
23. 6. 2010. 

Ráno 23. 6. 2010 se mi podařilo dohle
dat jednoho samce ve svahu v blízkosti 
Malého Kotle. Tento samec se ozval jen 
jednou krátkým „kjik“, podobně jako 
strakapoud velký (Dendrocopos major). 
Po kratším hledání v předpokládaném 
směru jsem narazil na skupinku kůrov
cem napadených usychajících smrků, 
kde jsem po chvíli zaslechl velmi slabé 
údery, téměř nezřetelné, slyšitelné jen 
občas a z velmi malé vzdálenosti. Poté 
jsem samce dohledal dalekohledem cca 
1 m pod vrcholem smrku, kde střídavě 
vybíral z kůry potravu a mezitím si něko
likrát dlouho čistil peří. Po cca 15 minu
tách odletěl dál do lesa.

Další pozorování jsem zaznamenal 
11. 7. 2010 odpoledne ve svahu mezi 
Zelenými kameny a Pecí, kde přede 
mnou datlík vyletěl ze smrku, kde buď 
sbíral potravu, nebo jen odpočíval ve 
stínu (sluncem nasvícený svah, teplota 
přes 30 °C) a pokračoval dál do lesa. Zda 
se jednalo o samce nebo samici, se mi 
určit nepodařilo. 

Celkem jsem v období od dubna do 
července 2010 na sledovaných jesenic
kých lokalitách zaznamenal 16 pozoro
vání datlíka tříprstého, z nichž 3 výše 
popsaná (z Jezerné, od Malého Kotle 
a od Zelených kamenů) jsou současně 
od sebe navzájem nejvzdálenější místa, 
kde se mi dosud podařilo datlíka zjistit. 
Všechna ostatní pozorování včetně zde 
popsaného hnízdění pochází z prostoru 
vymezeného těmito místy. Navíc potenci

ální prodloužení lokality výskytu datlíka 
tříprstého na celé jihovýchodní úbočí 
hlavního jesenického hřebene přináší 
další letošní nález obsazené hnízdní duti
ny na Temné S. Burešem (Bureš in verb.).

Kromě samotných pozorování jsem 
na sledovaných lokalitách nalezl 36 jeho 
typických, naprosto nezaměnitelných 
dutin různého stáří. Veškeré tyto dutiny 
jsem zaznamenal v nadmořské výšce 
1190–1280 m n. m., umístěné v suchém 
nebo usychajícím smrku, v některých 
případech v kmenech nesoucích stopy 
po dřívějším napadení lýkožroutem (Ips 
sp.). Datlík tříprstý je výrazně stálý druh, 
který si tesá novou dutinu každý rok, 
často v blízkosti dutiny z předchozího 
roku a není neobvyklé, že je nová dutina 
umístěna ve stejném kmeni (Gorman 
2004). Tento jev jsem zaznamenal na 
5 místech. Pro samotnou dutinu je ty
pický její téměř přesný kruhový tvar 
o průměru cca 4,5 cm, čímž se na první 
pohled liší od dutiny strakapouda velké
ho, jehož dutina je větší a má oválný tvar, 
cca 5,5 × 4–4,5 cm (vlastní zjištění). Ve 
výše uvedeném počtu nalezených dutin 
jsou zahrnuty jen ty, které odpovídaly 
jak tvarem, tak rozměry; dutiny později 
zvětšené, ať už např. jinými šplhavci 
nebo predátory, zde uvedeny nejsou. 
Nejvyšší koncentraci dutin datlíka, cel
kem 16, jsem zaznamenal právě v okolí 
místa zjištěného hnízdění, a to v okruhu 
cca do 2 km odtud. 

Za další typické pobytové znaky zjiš
těné na sledovaných lokalitách lze po
važovat jak obvyklé naklovávání větších 
ploch kmenů, kdy po datlíkovi zůstávají 
po odloupnutí kůry části kmene tak hus
tě pokryté malými důlky po vyzobávání 
potravy, že se zdají doslova kropenaté, 
tak i loupání kůry ze smrku napadeného 
kůrovcem, kde pak zůstávají oloupané 
kousky kůry ležet okolo paty kmene 
a signalizují nedávnou přítomnost datlí
ka (Gorman 2004). Oba tyto typy  poby
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tových stop jsem zaznamenal jak v blíz
kosti zjištěného hnízdění, tak i na jiných 
místech. 

Datlík tříprstý je extrémně stálý druh. 
Teritorium jednoho páru zjištěné radi
otelemetrickou metodou v Národním 
parku Berchtesgaden v Německu se po
hybovalo od 102 do 154 ha (Pechacek 
2004), během zimních měsíců neopouš
tí hnízdní teritorium a u mladých ptá
ků byly zjištěny maximální vzdálenosti 
od dutiny menší než 12 km (Pechacek 
2006). Přesto se kvůli skrytému způsobu 
života po většinu roku velmi obtížně 
prokazuje. Kromě období jarního teri
toriálního bubnování (únor – květen) 
a krátkého období hnízdění, kdy je mož
né náhodně zaslechnout mladé ptáky 
z dutiny, je v terénu velmi obtížné datlíka 
nalézt. Navíc vezmemeli v úvahu obtíž
ně přístupný terén v těchto lokalitách, 
prudké svahy v nadmořské výšce nad 
1200 m n.m., které jsou v době nejin
tenzivnějšího jarního bubnování často 
pokryté silnou vrstvou firnu, odpověď 
na otázku, proč existuje tak málo nálezů 
datlíka tříprstého z Hrubého Jeseníku, se 
přímo nabízí. 

V roce 2010 jsem použil metodu po
stupného vytipování vhodných lokalit, 
následného nalezení pobytových stop 
a dohledávání podle hlasu. Výsledkem 
je opětovné nalezení datlíka tříprstého 
právě v místech, kde byl pozorován už 
před 40 lety již zmíněnými nizozemský
mi botaniky (Donselaar & Donselaar 
1971), jeho prokázané hnízdění v tomto 
prostoru a dále několik dalších pozo
rování až do vzdálenosti 6 km odtud. 
Především díky tomuto nálezu a sou
časně díky vysoké koncentraci starších 
dutin a dalších pobytových stop různé
ho stáří právě v tomto prostoru se lze 
oprávněně domnívat, že datlík tříprstý 
v této části Hrubého Jeseníku žije dlou
hodobě a ornitology zde byl pouze 
přehlížen. 

Vzhledem k místům a vzájemným 
vzdálenostem jednotlivých letošních 
pozorování, zohlednění prostoro
vé náročnosti datlíka tříprstého zjiště
né v Národním parku Berchtesgaden 
(Pechacek 2006) a dalšímu letošnímu ná
lezu obsazené hnízdní dutiny na Temné 
(Bureš in verb.) je možné s jistou opa
trností odhadnout velikost zdejší popu
lace na minimálně 6–7 hnízdících párů. 
Ověření, zda je tomu skutečně tak a kam 
až z těchto míst zasahuje jesenická po
pulace datlíka tříprstého, je výzvou pro 
další ornitology.
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