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Cukrovarské nádrže představovaly do nedávné minulosti významné lokality pro tah bahňáků 
vnitrozemím. Transformace cukrovarnictví v České republice vedla od začátku 90. let 20. sto-
letí k zrušení celé řady cukrovarů a tím i k zániku odpočinkových míst pro protahující ptáky. 
Tato práce shrnuje výsledky sledování bahňáků na usazovacích nádržích cukrovaru v Kojetíně 
(střední Morava) v letech 1992–2008. Celkem byl zjištěn výskyt 30 druhů, z toho 3 hnízdící 
– čejka chocholatá (Vanellus vanellus), kulík říční (Charadrius dubius) a vodouš rudonohý 
(Tringa totanus), 11 pravidelně protahujících, 1 nepravidelně protahující a 15 vzácně zalétají-
cích. Z lokality byl doložen i první výskyt jespáka rudohrdlého (Calidris ruficollis) na území 
ČR. Lokalita byla zlikvidována v souvislosti s ukončením cukrovarské výroby v roce 2008. 
Práce tak shrnuje pozorování bahňáků na dnes již neexistující lokalitě a poukazuje na postup-
ný a nenávratný zánik vhodných biotopů pro hnízdící i protahující bahňáky na území České 
republiky.

Until lately, sugar factory reservoirs served as important stopover sites for inland migrating 
waders. However, many sugar factories have been closed down in the Czech Republic since 
the early 1990s, resulting in the loss of these stopover sites. The study summarises results 
of observations on waders at sedimentation ponds of the sugar factory at Kojetín (central 
Moravia) in 1992–2008. Altogether 30 species were recorded, including three breeders – 
Northern Lapwing (Vanellus vanellus), Little Ringed Plover (Charadrius dubius) and Common 
Redshank (Tringa totanus), 11 regular migrants, 1 irregular migrant and 15 vagrants. The first 
record of the Red-necked Stint (Calidris ruficollis) in the country was also made at the site. The 
site was destroyed in 2008 due to the closure of sugar production. The study thus summarises 
data on a site which does not exist any more, and documents gradual and definitive loss of 
habitats suitable for waders, both breeding in and migrating through the Czech Republic.
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ÚVOD

Asi málokterá skupina ptáků má na na-
šem území tak omezenou dostupnost 
vhodného prostředí pro hnízdění a ta-
hová odpočinková místa jako bahňáci. 
Rozsáhlé meliorační zásahy do zeměděl-
ské i nivní krajiny v nedávné minulosti, 
regulace toků a intenzifikace rybničního 
hospodaření s absencí letnění rybníků 
jsou jedny z nejvýznamnějších příčin 
úbytku vhodných hnízdních a odpočin-
kových míst pro bahňáky. I když vni-
trozemské tahové poměry bahňáků se 
nedají srovnávat s masovou migrací po-
břežními oblastmi Evropy (Delany et al. 
2009), mnoho druhů bahňáků je silně 
vázaných na limnické prostředí a tah 
vnitrozemím je pro ně při cestě na zimo-
viště nutností. Navíc, celá řada pozorová-
ní dokládá, že za vhodných podmínek 
mohou bahňácí i naším územím prota-
hovat ve velkých počtech (např. Danko 
et al. 2002, Hudec et al. 2005). Paradoxně 
se cukrovarské (usazovací) nádrže, jako 
umělý krajinný prvek vytvořený člově-
kem, staly intenzivně využívanými lokali-
tami pro protahující bahňáky. Atraktivita 
těchto nádrží byla dána různou výškou 
vodní hladiny a přítomností obnažených 
bahen. Střední Morava, jako tradiční ob-
last pěstování cukrové řepy, tak v nedáv-
né minulosti měla několik lokalit s cuk-
rovarskými sedimentačními nádržemi. 
Z hlediska využívání bahňáky patřily 
nádrže v Kojetíně k nejvýznamnějším.

Tato situace se radikálně změnila, když 
bylo po 138 letech existence cukrovaru 
rozhodnuto o ukončení výroby cukru 
v závodech společnosti Eastern Sugar 
ČR. Poslední řepná kampaň tak proběhla 
v sezóně 2006/2007. Součástí likvidace 
výroby a areálu cukrovaru bylo i zave-
zení usazovacích nádrží. To proběhlo 
po hnízdní době – v závěru léta a na pod-
zim roku 2008. Výsledkem byl srovna-
ný a zavezený pozemek bez jakékoliv 

plochy vody a břehů. Faktem je, že bez 
výroby cukru, přísunu vody i čištění dna 
a břehů by začaly nádrže vysychat a za-
růstat plevelem a časem by ztratily svůj 
význam. Za úspěch je možné považovat 
alespoň dohodu o provádění likvidace 
nádrží až po vyhnízdění všech ptáků; tuto 
dohodu prosadil Moravský ornitologický 
spolek Přerov. Další snahy a jednání o za-
chování lokality a jejím další využití byly 
neúspěšné. Cílem práce je tak doložit 
dnes již historický význam této lokality 
pro hnízdící a protahující druhy bahňáků.

MATERIÁL A METODIKA

Cukrovarské nádrže se nacházely na již-
ním okraji Kojetína (49° 20' 23” N, 17° 
18' 21” E, okres Přerov, Olomoucký kraj, 
obr. 1). Lokalita leží v nadmořské výšce 
195 m n.m. Jednalo se o 6 samostatných, 
vzájemně kanálky propojených nádrží, 
o celkové ploše asi 15 ha. Stav vody na ná-
držích byl různý a pohyboval se od vy-
schlého a zarůstajícího dna přes obna-
žená bahna, nízký stav vody až po plně 
napuštěné. I tato situace se měnila bě-
hem roku tak, že po vyšším stavu vody 
na jaře začaly nádrže v letním období 
postupně vysychat až do řepné kampa-
ně, kdy byly od října znovu napouštěny 
vodou z čištění cukrové řepy. V průbě-
hu pozdního léta docházelo k nakládání 
a odvozu usazené hlíny. Vstup k nádržím 
byl pro nezaměstnané osoby zakázán 
a celý prostor nádrží byl oplocen, takže 
zde byl relativní klid pro hnízdění ptáků. 
Prostředí okolí nádrží tvořila typická ní-
žinná krajina střední Hané – na severním 
okraji byl vlastní areál cukrovaru, k ně-
muž přiléhá další potravinářský závod 
– lihovar. Od západu byla lokalita ohra-
ničena malými zbytky luk a soukromých 
políček, od jihu ji obtékal tok říčky Hané 
a od východu byla ohraničena topolovou 
alejí, poli a deponií hlíny, vápence a dal-
ších materiálů pro potřeby cukrovaru. 
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Lokalitu jsem pravidelně kontrolo-
val od roku 1992 do konce roku 2008, 
kdy byly nádrže zavezeny v souvislosti 
s likvidací celého cukrovaru. V daném 
období jsem provedl celkem 330 kon-
trol – hlavně v době výskytu bahňáků, 
tedy od března do října. Několik málo 
údajů pochází i z let před rokem 1992. 
V práci jsem použil z velké části vlastní 
údaje. Další doplňující data mi poskyt-
li ornitologové Tomáš Koutný a Pavel 
Shromáždil, kteří lokalitu v daném ob-
dobí nepravidelně navštěvovali. U kaž-
dého druhu je uveden stručně charak-
ter výskytu, u vzácně se vyskytujících 
druhů (do 10 pozorování) pak všechny 
údaje včetně autora pozorování. U dal-
ších druhů je popsán podrobněji prů-
běh tahu včetně grafického znázornění 
po dekádách. U hnízdících druhů jsou 

uvedeny údaje o počtu párů a průběhu 
tahu, avšak graficky není u nich tah 
znázorněný vzhledem k těžko odlišitel-
nému výskytu hnízdících a protahují-
cích ptáků. Pro lepší přehled je uveden 
u každého druhu počet pozorování – n, 
suma pozorovaných exemplářů – N, 
doba výskytu na lokalitě – T a maxi-
mální zjištěný počet s datem – max. 
Výskyt druhů spadajících do hlášení 
Faunistické komise ČSO je označen FK 
a jednacím číslem.

VÝSLEDKY

Pisila čáponohá 
(Himantopus himantopus)

10.–13. 8. 2000: 2 ad. a 3 juv. – kompletní 
vyvedená rodina (J. Šírek, J. Polčák), FK 
19/00 (Šírek 2002).

Obr. 1. Celkový pohled na jednu z usazovacích nádrží kojetínského cukrovaru. V pozadí liho-
var a cukrovar, květen 2007 (Foto: Jiří Šírek).
Fig. 1. One of the sedimentation ponds of the Kojetín sugar factory. Distillery and sugar factory 
at the back, May 2007 (photo: Jiří Šírek).
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Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

n 289 , N 6890, T 28. 2.–6. 12., max. 450 ex. 
(21. 8. 1996). Na jaře se objevily vždy nej-
prve na blízkých polích, hnízdiště na ná-
držích bylo obsazováno koncem března 
a počátkem dubna. V letech 1992–93 
hnízdilo 12 až 15 párů, pak stav klesl na 2 
až 4 páry s výjimkou 6 párů v roce 2002. 

Již od 3. dekády června došlo ke zvyšo-
vání počtu ptáků, objevovala se větší hej-
na (27. 6. 2003–120 ex.) a během červen-
ce až září se vyskytovala v počtech mezi 
100– 400 ex. (zejména od konce července 
a následně v srpnu). Hromadný výskyt 
končil v 1. dekádě září (7. 9. 2002– 230 ex.), 
poté se objevovaly jen menší skupiny, je-
jichž výskyt dozníval v říjnu. Naposled 
prolétlo 6. 12. 1981 – 16 ex.

Kulík bledý (Pluvialis squatarola)

12. 8. 2001: 3 ex. (P. Shromáždil); 
12. 9. 1999: 1 ex. (J. Šírek); 13. 9. 2002: 1 
ex. (J. Šírek).

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)

16. 9. 1999: 1 ex. (J. Šírek).

Kulík říční (Charadrius dubius)

n 147, N 519, T 23. 3.–23. 9., max. 30 
ex. (23. 8. 2002). Maximálně hnízdilo 

12 párů v roce 1992, poté stav kolísal 
mezi 1 až 3 páry. Poslední hnízdění 
v roce 2008 v počtu 4 páry. Na jar-
ním tahu bylo zjištěno maximum 12 ex. 
(23. 4. 1997), na podzim zaznamenáno 
max. 30 ex., jinak se vyskytl v počtu 
do 10 ex.

Kulík písečný 
(Charadrius hiaticula)

n 15, N 21, T 12. 8.–3. 10., max. 5 ex. (8. 9. 
2000). Pozorován byl celkem v 6 letech 
(1993, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005), nej-
častěji v počtu 1–2 ex.

Bekasina otavní 
(Gallinago gallinago)

n 129, N 820, T 20. 3.–21. 10., max. 105 ex. 
(17. 9. 1994). Z jarního tahu existuje jen 
5 záznamů z 2. poloviny března a konce 
dubna. Podzimní tah začal od 1. červen-
cové dekády (7. 7. 2000 – 1 ex.) a vrcholil 
v srpnu a září, kdy bylo zjištěno 79 % po-
zorování a dokonce 90 % ptáků (obr. 2). 
Výrazný tah probíhal v roce 1994, kdy 
ve dnech 16. až 18. 9. bylo pozorováno 
35, 105 a 95 ex. 

V hnízdní době nebyla zaznamenána, 
naposled byly tokající bekasiny zjištěny 
v roce 1980 ve vzdálenosti asi 1 200 m 
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Obr. 2. Průběh tahu vybraných druhů bahňáků na usazovacích nádržích kojetínského cukrova-
ru. Data jsou prezentována v desetidenních intervalech za období 1992–2008.
Fig. 2. Course of migration of selected wader species at sedimentation ponds of the Kojetín 
sugar factory. Data are presented in ten-day periods of 1992–2008.

JZ od nádrží na loukách u Popůvek 
a Křenovic. Nepravidelně bylo zjištěno 
i zimování na nezamrzajícím toku řeky 
Hané v těsné blízkosti nádrží: 15. 1.–12. 2. 
1983 – 2 ex., 24. 12. 1983 – 1 ex., 14. 1.–11. 
2. 1984 – 1 ex. a 7. 1. 1990 – 1 ex.

Slučka malá 
(Lymnocryptes minimus)

25. 3. 2002: 2 ex. (P. Shromáždil).

Břehouš černoocasý 
(Limosa limosa)

5.–7. 7. 2000: 1 ex.; 29. 7.–10. 8. 1994: 1 ex. 
(oba údaje J. Šírek).

Břehouš rudý (Limosa lapponica)

3.–10. 9. 1999: 1 ad. ex. (J. Šírek, J. Polčák).

Koliha velká (Numenius arquata)

28.–29. 8. 2003: 1 ex. (P. Shromáždil).
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Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

n 166, N 783, T 23. 4.–30. 9., max. 20 ex. 
(10.–11. 8. 2000). Z jarního tahu je pouze 
6 záznamů, nejzajímavější z 26. 5. 1993, 
kdy tokal 1 pár, hnízdění však zjištěno 
nebylo. Ojedinělí ptáci se objevili v červ-
nu, vrchol tahu připadal na konec čer-
vence a srpen, s podílem 71 % pozoro-
vání a 85 % ptáků. Během září postupně 
počty rychle klesaly (obr. 2).

Vodouš tmavý (Tringa erythropus)

n 84, N 208, T 17. 6.–8. 10., max. 12 ex. 
(28. 8. 2000 a 1. 9. 2000). Bez jarních dat 
o průtahu. Pozorování z druhé poloviny 
června se týkala zřejmě opozdilých jar-
ních migrantů nebo nehnízdících ptáků. 
Podzimní tah začal ve 2. dekádě červen-
ce a počty pozorování i ptáků se postup-
ně zvyšovaly až k přelomu srpna a září, 
pak klesaly do 1. říjnové dekády (obr. 2).

Vodouš rudonohý (Tringa totanus)

n 120, N 441, T 18. 3.–8. 9., max. 13 ex. 
(21. 6. 2003). Každoročně hnízdící druh, 
hnízdění 3 párů jsem zaznamenal v le-
tech 1992, 1994 a 2002. Jeden pár vy-
hnízdil v letech 1993, 2003 a 2005, jinak 
vždy 2 páry. Negativní byl rok 2006, kdy 
došlo k jarním povodním a zatopení 
polí u řeky Moravy, kde vodouši vy-
hnízdili. Na nádržích se zdržoval 1 pár, 
ale nehnízdil. Zajímavý byl také rok 
1993, kdy na 2 km vzdáleném rybníku 
Na Hrázi díky vypuštění vody se na jaře 
zdržovalo 10 ex. Po napuštění rybníka 
koncem května se ptáci přestěhovali 
na nádrže, ale tam vyhnízdil jen 1 pár, 
zbylých 10 ptáků se tam zdrželo celý 
červen. 

Po vyhnízdění ptáci většinou rychle 
lokalitu opustili, hlavně koncem červ-
na a počátkem července. V pěti letech 
byl zjištěn pozdější výskyt, který však 
mohou způsobit spíše protahující ptáci, 
protože existuje určitá časová prodleva 
mezi posledními výskyty v hnízdní době 

a těmito pozorováními: 9. 8. 1992: 4 ex., 
16.–19. 8. 1998: 1 až 2 ex., 8. 9. 1998: 
1 ex., 4. 9. 2001: 1 ex., 25. 8. 2004: 1 ex., 
10.–16. 8. 2007: 1 juv..

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)

30. 7.–1. 8. 2001: 1 ex. (J. Šírek) FK 56/01; 
3. 8.–9. 8. 2001: 3 ex. (T. Koutný).

Vodouš šedý (Tringa nebularia)

n 159, N 533, T 15. 4.–5. 10., max. 11 ex. 
(19. 8. 2004). Z jarního tahu pochází 
pouze 8 záznamů celkem 3 % ptáků. 
Podzimní tah nastoupil již ve 3. dekádě 
června a postupně pokračoval a zesilo-
val až do poloviny srpna, kdy vrcholil 
(20 % ptáků), pak postupně počty klesa-
ly do počátku října (obr. 2). 

Vodouš kropenatý 
(Tringa ochropus)

n 260, N 1 352, T 26. 3.–18. 10., max. 
22 ex. (23. 7. 2002 a 9. 8. 2006). Na jar-
ním tahu méně početný, počty pozo-
rování dosáhly 7 %, pozorovaní ptáci 
3,5 %. Podzimní tah nastával velmi brzy, 
již počátkem června s 5 pozorováními, 
počty postupně narůstaly a tah vrcho-
lil v srpnu (33,5 % pozorování a 40 % 
ptáků), pak postupně počty klesaly 
a tah končil v polovině října (obr. 2). 
Zimování bylo zaznamenáno v letech 
1979–1983 na nedalekém toku Hané 
a přívodním kanálu do lihovaru v počtu 
1 až 3ex.. 

Vodouš bahenní (Tringa glareola)

n 253, N 4 116, T 16. 4.–5. 10., max. 65 ex. 
(17. 7. 2003 a 9. 8. 2004). Nejhojnější 
bahňák, pravidelně a početně se obje-
vující od poloviny dubna do počátku 
října. Na jaře byl méně početný, podíl 
pozorování činil 16 %, podíl pozorova-
ných ptáků jen 8 %. V červnu se zdržo-
vali v menším počtu nehnízdící, příp. 
opozdilí ptáci, postupně pak nastoupil 
podzimní tah, velmi nápadný a početný, 
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kdy z období VII. – VIII. existuje 60 % 
pozorování a 84 % pozorovaných ptáků 
s průměrnými počty 23 ex. Po polovině 
září se ptáci rychle vytratili a zmizeli po-
čátkem října (obr. 2).

Jespák rezavý (Calidris canutus)

1. 9. 2000: 1 juv. ex. (J. Šírek); 2. 9. 2000: 2 
juv. ex. (J. Polčák); 8.–12. 9. 1999: 1 juv. ex. 
(J. Šírek); 11. 9. 1995: 1 juv. ex. (J. Šírek).

Jespák křivozobý 
(Calidris ferruginea)

n 42, N 71, T 9. 5.–25. 9., max. 6 ex. (25. 8. 
2005). Na jarním tahu výjimečně, pozo-
rován jen dvakrát. Podzimní tah začal již 
počátkem července a vrcholil v poslední 
dekádě srpna a 1. dekádě září (přes 50 % 
pozorování a 60 % ptáků), pak postupně 
ustával do konce září (obr. 2).

Z hlediska stáří ptáků lze po malé ana-
lýze konstatovat, že v červenci protahova-
li pouze ad. ptáci, v srpnu také, ale od po-
sledních dnů srpna již byli doplňováni 
juv., jejichž tahové období trvalo od 28. 8. 
do 25. 9. V září byli adulti už spíše ojedi-
nělí, poslední pozorování bylo z 12. 9.

Jespák písečný (Calidris alba)

30.–31. 7. 2000: 1 ad. ex. (J. Šírek); 1.–2. 9. 
2002: 1 ad. ex. (J. Šírek, P. Shromáždil).

Jespák obecný (Calidris alpina)

n 52, N 101, T 16. 4.–17. 10., max. 5 ex. 
(25. 6. 2006 a 19. 9. 1995). Na jarním tahu 
výjimečně, zastižen jen dvakrát, navíc 
25. 6. 2006 pozorováno 5 ex., zřejmě 
opozdilců. Podzimní tah začal koncem 
července a probíhal do poloviny října 
s vrcholem v září, kdy bylo zjištěno 58 % 
pozorování a 71 % ptáků (obr. 2). Vyskytl 
se většinou jednotlivě, nebo do 3 ex.

Jespák malý (Calidris minuta)

n 29, N 92, T 26. 5.–29. 9., max. 12 ex. 
(5.–11. 9. 1998). 

Výjimečně na jarním tahu, kdy byli 

čtyřikrát pozorováni opozdilí migranti. 
Podzimní tah začínal v srpnu a vrcholil 
v září, kdy bylo zaznamenáno 72 % po-
zorování a 87 % ptáků (obr. 2).

Jespák šedý (Calidris temminckii)

n 43, N 63, T 5. 6.–24. 9., max. 5 ex. (16. 7. 
2002). Výjimečně zastižen na jarním 
tahu, podzimní tah byl roztáhlý od po-
čátku července do konce září s vrcholem 
v poslední srpnové dekádě (obr. 2).

Jespák rudohrdlý 
(Calidris ruficollis)

18. 9. 1998: 1 ad. ex., FK 25/98 (blíže viz 
Šírek 2004). První pozorování druhu pro 
ČR.

Jespáček ploskozobý 
(Limicola falcinellus)

12.–16. 8. 2007: 1 ex., FK 40/07 (J. Šírek, T. 
Koutný); 21. 8. 1995: 1 ex. (J. Šírek); 25. 8. 
2005: 1 ex. (T. Koutný).

Jespák bojovný 
(Philomachus pugnax)

n 233, N 1 912, T 25. 3.–14. 10., max. 140 ex. 
(8. 4. 2003). Na jarním tahu se objevoval 
od poslední březnové dekády do počát-
ku června. Počet pozorování na tomto 
tahu dosáhl jen 17 %, podíl ptáků byl 
však především díky vysokým dubno-
vým počtům na úrovni 42 %, kdy průměr 
na 1 pozorování činil 19,9 ex. V červnu 
se objevili ještě ojedinělí opozdilci, příp. 
nehnízdící samci, tvořící mnohdy i malé 
skupiny až do počátku července. V tomto 
období nastoupil však již podzimní tah 
probíhající bez výrazných vrcholů, patrný 
nejvíce na přelomu srpna a září; postup-
ně slábnul až do poloviny října (obr. 2). 
Průměrné počty ptáků byly na podzim 
slabší: 5,8 ex. na 1 pozorování.

Kameňáček pestrý 
(Arenaria interpres)

16.–19. 9. 1998: 1 juv. ex. (J. Šírek).
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Lyskonoh úzkozobý 
(Phalaropus lobatus)

3.–4. 9. 1999: 1 juv. ex. (J. Šírek).

Lyskonoh ploskozobý 
(Phalaropus fulicarius)

2.–4. 7. 2003: 1 ad. ex., foto, FK 44/2003 
(P. Shromáždil, A. Goebel, L. Doupal, 
T. Koutný).

DISKUSE

Na sledované lokalitě bylo zjištěno v le-
tech 1992–2008 celkem 30 druhů bah-
ňáků. Z toho 3 druhy hnízdící – čejka 
chocholatá, kulík říční a vodouš rudono-
hý, 11 druhů pravidelně protahujících, 
1 nepravidelně protahující a 15 vzác-
ných zatoulanců s počtem do 10 zjištění. 
Česká republika nepatří k zemím s vel-
kým významem pro evropské populace 
bahňáků, ať již z pohledu hnízdění nebo 
migrace a zimování (Delany et al. 2009). 
Sledovaná lokalita měla však i přes ma-
lou rozlohu velký místní význam. Patřila 
totiž mezi několik posledních hnízdišť 
vodouše rudonohého na Moravě; dnes 
tento kriticky ohrožený bahňák dosahu-
je početnosti 25–40 párů (Šťastný et al. 
2006). Z faunistického hlediska jsou vý-
znamná data o výskytu několika v ČR ne-
pravidelně a vzácně protahujících druhů. 
Jde zejména o první výskyt jespáka ru-
dohrdlého na našem území, dále pozo-
rování lyskonoha ploskozobého, jespáka 
rezavého, jespáčka ploskozobého či vo-
douše štíhlého. Celkový počet 30 druhů 
bahňáků je srovnatelný s nejlepšími or-
nitologickými lokalitami, rozlohou však 
nesrovnatelně většími, na nichž navíc 
byly prováděny dlouhodobější výzkumy. 
Na Tovačovských rybnících bylo dosud 
zaznamenáno 39 druhů bahňáků (karto-
téka autora), stejná situace je na nádrži 
Rozkoš (Koza 1989) i na Záhlinických 
rybnících (Doupal & Polčák 2004). Na ji-
hočeských rybnících u Chlumu zazna-

menal v letech 1991–1993 Cepák (1994) 
17 druhů. 

Lokalita díky své malé rozloze a maxi-
mální přehlednosti byla i výbornou ško-
lou k určování bahňáků pro její návštěv-
níky. V silných tahových dnech, jako na-
příklad v polovině září 1998, bylo možné 
z pár metrů pozorovat společně 13 dru-
hů bahňáků, mezi nimi např. kameňáčka 
pestrého, kulíka písečného, 90 jespáků 
bojovných, jespáky malé, jespáka křivo-
zobého a jako malý zázrak jespáka rudo-
hrdlého. V oblasti střední Moravy navíc 
šlo o jedinou lokalitu, na níž bylo mož-
né prakticky permanentně v době tahu 
vidět několik druhů bahňáků, což díky 
rybníkům, drženým na plné vodě, ne-
bylo jinde možné. Lokalita měla význam 
i pro jiné druhy ptáků mimo bahňáků, 
jejich celkový počet dosáhl 117 druhů, 
z nichž 26 druhů zde hnízdilo.

K velké koncentraci bahňáků dochá-
zelo nejen díky unikátní poloze lokality 
na „moravské tahové cestě“, ale patrně 
i díky bohaté potravní nabídce. Právě 
odkalovací nádrže představují (či před-
stavovaly) v současné středoevropské 
krajině bohatá a stabilní potravní sta-
noviště. Na rozdíl od intenzivně obhos-
podařovaných rybníků, kde je potrav-
ní nabídka (bentičtí bezobratlí a jejich 
larvy) silně redukována vlivem vyso-
kých rybích obsádek (viz např. Pykal 
& Janda 1994), představují cukrovarské 
nádrže pro vnitrozemím protahující 
bahňáky ideální stanoviště a to nejen 
u nás, ale i v sousedním Rakousku (viz 
i Zuna-Kratky et al. 2000, Wichmann et 
al. 2004). V období vrcholu tahu většiny 
druhů bahňáků (polovina srpna – po-
lovina září) jsou navíc rybníky většinou 
plně napuštěny (absence dříve běžného 
letnění). Protahující bahňáci jsou tak 
omezeni pouze na náhodně vznikají-
cí biotopy (výjimečně letněné rybníky, 
zaplavené deprese v polích), jejichž na-
bídka se meziročně značně mění. To 
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může u druhů s vysokou věrností stej-
ným tahovým zastávkám a pelichaništím 
(Cepák et al. 2008) představovat značný 
limitující faktor a vést až ke změně mig-
račních tras.
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