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V příspěvku popisujeme první doložený výskyt rákosníka pokřovního (Acrocephalus dumeto
rum) v České republice. Pták byl zjištěn 18. 6. 2014 u Bukovského rybníka u obce Těchařovice 
(okres Příbram), když zpíval na vrcholu vzrostlé vrby. Další den byl odchycen s použitím re-
produkované nahrávky. Jednalo se o dospělého samce. Pták měl o něco tmavší zbarvení, delší 
zobák a odlišný tvar těla než zároveň odchycený rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris). 
Křídlo měřilo 63 mm a zobák od čelního opeření 11,8 mm. Vrchol křídla tvořila 4. ruční letka, 
druhá ruční letka byla výrazně krátká a na 3.–5. ruční letce bylo patrné zúžení vnějšího prapo-
ru. Po okroužkování a proměření byl pták vypuštěn. Určení bylo schváleno faunistickou komisí 
ČSO pod č. j. 49/2014.

In this paper we describe the first record of the Blyth’s Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) 
in the Czech Republic. The bird was observed on 18 June 2014 at the Bukovský fishpond near 
Těchařovice (Příbram District) while singing at the top of a tall willow. The next day it was 
captured using playback. It was an adult male. The bird was a bit darker, had a longer bill and 
a slightly different body shape than the simultaneously captured Marsh Warbler (Acrocephalus 
palustris). The wing length was 63 mm, and the bill length taken from the forehead plumage was 
11.8 mm. The 4th primary constituted the top of wing. The 2nd primary was considerably short 
and on primaries 3–5 there was an obvious narrowing of the outer vane. After examination 
and ringing, the bird was released. The record was accepted by the Czech Rarities Committee 
under no. 49/2014. 
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Rákosník pokřovní (Acrocephalus dume
torum, Blyth 1849) obývá oblast na se-
veru od Pobaltí až po jezero Bajkal a na 
jih po střední Asii. Zimuje v Pákistánu, 
Indii, Nepálu a Barmě. Hnízdí v celé 
řadě biotopů keřovitého typu s podros-
tem bylin a v mladých lesích (Koskimies 
& Priednieks 1997). V Evropě hnízdí 

v současnosti v Bělorusku, Finsku, 
Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Rusku, Pol-
sku, Švédsku a Ukrajině s největšími 
populacemi v Rusku (2,1–4,6 milionů 
párů), Estonsku (60 000–120 000 párů) 
a Finsku (16 000–56 000 párů). Celková 
velikost populace v Evropě se odhaduje 
na 2,18–4,78 milionů párů se stoupají-
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cím trendem početnosti ve většině zemí 
(BirdLife International 2015). Během jar-
ní migrace pravidelně zaletuje podél 
Baltu a Severního moře na západ do 
pobřežních oblastí Německa, Dánska, 
Norska, Nizozemí, Belgie, Francie, Velké 
Británie a výjimečně i Španělska (viz 
Gutiérrez 2015). Ve vnitrozemí, např. ve 
Švýcarsku (Schweizerische Vogelwarte 
2015), je ovšem zaznamenáván pouze 
výjimečně. V letech 1910–2003 byl zasti-
žen ve 21 zemích Evropy (Trnka 2004), 
přičemž ze zemí sousedících s ČR byl za-
stižen pravidelněji jen v Polsku (Tumiel 
& Grygoruk 2011). V tomto příspěvku 
popisujeme první doložený výskyt rá-
kosníka pokřovního v ČR. 

Dne 18. 6. 2014 zaslechl R. M. na 
hrázi Bukovského rybníka (49o36'N, 
14o02'E, 516 m n. m., kvadrát 6350) 
u obce Těchařovice v okrese Příbram 
(Středočeský kraj) neobvyklý a do té 
doby jemu neznámý zpěv. Na vrcho-
lu vzrostlé vrby (Salix sp.) s podros-
tem kopřivy dvoudomé (Urctica dioca) 

a bršlice kozí nohy (Aegopodium po
dagraria) zpíval pták podobou i cho-
váním připomínající sedmihláska haj-
ního (Hippolais icterina). Zpíval větši-
nou zcela nekrytý (obr. 1), na rozdíl od 
nedaleko zpívajícího samce rákosníka 
zpěvného (Acrocephalus palustris), kte-
rý zpíval z hustého porostu kopřiv. Do 
nižších partií slétl pouze za nahrávkou 
jeho vlastního zpěvu pořízenou na dik-
tafon. Dne 19. 6. v 18:30 byl s přispěním 
této reprodukované nahrávky odchycen 
(F. Z., Z. M.) do nárazové sítě společně 
s párem rákosníka zpěvného. Pták byl 
okroužkován (číslo kroužku TN00575), 
změřen a byla pořízena fotodokumen-
tace (obr. 2). Po celou dobu manipulace 
byla možnost srovnání s odchyceným 
rákosníkem zpěvným, přičemž byl pa-
trný protáhlejší profil hlavy s delším zo-
bákem a tmavě modrošedé nohy včetně 
prstů a drápů. O něco tmavší odstín 
zbarvení peří se blížil např. cvrčilce 
slavíkové (Locustella luscinioides). Zcela 
chyběly světlé lemy ramenních letek 

Obr. 1. Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum), Těchařovice, 18. 6. 2014. Foto: 
R. Muláček.
Fig. 1. The Blyth’s Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum), Těchařovice, 18 June 2014. Photo 
by R. Muláček.
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Obr. 2. Rákosník pokřovní, Těchařovice, 19. 6. 2014. Foto: J. Studecký.
Fig. 2. The Blyth’s Reed Warbler, Těchařovice, 19 June 2014. Photo by J. Studecký.

Obr. 3. Křídlo rákosníka pokřovního, Těchařovice, 19. 6. 2014. Foto J. Studecký.
Fig. 3. The wing of the Blyth’s Reed Warbler, Těchařovice, 19 June 2014. Photo by J. Studecký.

typické pro rákosníka zpěvného a tyto 
letky byly téměř jednobarevně hnědé. 
Vzhledem k silnému opotřebení peří je 
však nutno brát tento znak s rezervou. 

Vrchol křídla typicky tvořila 4. ruční 
letka, 2. ruční letka byla výrazně krátká 
a ve složeném křídle zasahovala mezi 
7.–8. ruční letku. Na 3.–5. ruční letce 
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bylo patrné zúžení vnějšího praporu 
(obr. 3). Jednalo se o dospělého jedince 
věkové kategorie + 1K se značně opo-
třebeným peřím, podle zpěvu samce. 
Byly změřeny následující rozměry: kříd-
lo 63 mm, ocas 53 mm, běhák 25 mm, 
zadní dráp 7,4 mm, zobák od čelního 
opeření 11,8 mm, zobák od předního 
okraje nozdry 9,1 mm, přesah nejdelší 
ruční letky od letek loketních 12,2 mm, 
zářez na vnitřním praporu 2. ruční letky 
14 mm a přesah 1. ruční letky nad ruční 
krovky 1,6 mm. Po několika minutách 
byl jedinec vypuštěn, přičemž zamířil 
zpět do koruny vrby. Pozorování bylo 
schváleno Faunistickou komisí pod čís-
lem 49/2014. Jedná se o první doložený 
výskyt rákosníka pokřovního na území 
České republiky. 

Rákosník pokřovní je mimo svůj pra-
videlný hnízdní areál zaznamenáván ze-
jména v přímořských zemích, jako je 
Německo, Dánsko, Norsko, Nizozemí, 
Belgie a Velká Británie. V zemích souse-
dících s ČR byl zastižen pravidelně jen 
v Polsku, kde bylo také v roce 2011 pro-
kázáno hnízdění (Tumiel & Grygoruk 
2011). Na Slovensku byl zastižen pouze 
jednou a to 5. 5. 2003, kdy byl odchycen 
1 ad. (Trnka & Matula 2004). Častěji 
byl zaznamenán v Německu, kde v roce 
2014 došlo k menší invazi a mimo ostrov 
Helgoland (12 záznamů) byl mezi 20. 5. 
a 9. 7. 2014 zastižen i v dalších devíti spol-
kových zemích včetně blízkých či hrani-
čících s ČR (Sasko-Anhaltsko, Sasko; DDA 
2015). Pozornost je na místě zejména při 
odchytových akcích, protože v souladu 
s pozitivním trendem hnízdní početnosti 
stoupá i počet pozorování rákosníka po-
křovního mimo areál jeho pravidelného 
rozšíření.
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